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               พระสุตตันตปฎก 
          ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท 
                เลมที่  ๑ ภาคที่  ๒ 
                  ตอนที่ ๑ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 

               คาถาธรรมบท 
               ยมกวรรคที่ ๑ 
         วาดวยคูแหงความดีและความชั่ว 

[๑๑๑]        ๑.  ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหวัหนา  มีใจเปน 
          ใหญ   สําเร็จแลวดวยใจ  ถาบุคคลมีใจรายแลว  พูด 
          อยูก็ดี  ทําอยูก็ดี   ทกุขยอมไปตามเขา   เพราะเหตุ 
          นั้น   ดุจลอหมุนไปตามรอยเทาโค  ผูนําแอกไปอยู 
          ฉะนั้น. 
                ๒.  ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา  มใีจเปน 
          ใหญ   สําเร็จแลวดวยใจ   ถาบุคคลมีใจผองใสแลว 
 
๑. เลขในวงเล็บเปนเลขขอในพระบาลี  เลขหลังวงเล็บ เปนเลขลําดับคาถา ท่ีจัดไวตามลําดับ 
เร่ืองในอรรถกถา วรรคท่ี ๑ มีอรรถกถา ๑๔ เร่ือง.  
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        พูดอยูกดี็  ทําอยูก็ดี    ความสขุยอมไปตามเขา เพราะ 
        เหตุนั้น    เหมือนเงาไปตามตัว  ฉะนั้น. 
                  ๓.  ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้นวา  ผู 
          โนนไดดาเรา  ผูโนนไดตีเรา    ผูโนนไดชนะเรา   ผู 
           โนนไดลักสิ่งของของเราแลว       เวรของชนเหลาน้ัน 
          ยอมไมระงับได    สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความ 
          โกรธน้ันไววา  ผูโนนไดดาเรา  ผูโนนไดตีเรา  ผูโนน 
           ไดชนะเรา   ผูโนนไดลักสิ่งของของเราแลว    เวรของ 
           ชนเหลาน้ันยอมระงับ 
                ๔.  ในกาลไหน ๆ เวรท้ังหลายในโลกน้ี   ยอม 
            ไมระงับดวยเวรเลย   ก็แตยอมระงับไดดวยความไมม ี
           เวร  ธรรมนี้เปนของเกา. 
                ๕.  ก็ชนเหลาน้ันไมรูตัววา       พวกเราพากัน 
         ยอยยบัอยูในทามกลางสงฆนี้      ฝายชนเหลาใดใน 
         หมูนั้นยอมรูชัด  ความหมายมัน่กันและกันยอมสงบ  
         เพราะการปฏิบัติของตนพวกนั้น. 
                  ๖.  ผูตามเห็นอารมณวางาม      ไมสํารวมใน 
        อินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ เกียจคราน 
        มีความเพียรเลวทรามอยู.  ผูนั้นแล  มารยอมรงัควาน 
           ได       เปรียบเหมอืนตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง  ลม 
        รังควานได     ฉะนัน้   (สวน)   ผูตามเห็นอารมณวา 
        ไมงาม   สํารวมดีในอินทรียทั้งหลาย   รูประมาณใน  
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         โภชนะ  มีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู  ผูนั้นแล  
         มารยอมรังควานไมได  เปรียบเหมือนภูเขาหิน     ม ี
        รูความไมได  ฉะนัน้. 
                   ๗. ผูใดมีกิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก     ปราศ- 
         จากทมะและสัจจะ   จะนุงหมผากาสาวะ.   ผูนั้นยอม 
           ไมควรนุงหมผากาสาวะ       สวนผูใดพึงเปนผูมีกิเลส 
         ดุจน้ําฝาดอันคายแลว    ต้ังมั่นดีในศีลท้ังหลายประกอบ 
         ดวยทมะและสัจจะ      ผูนั้นแล      ยอมควรนุงหมผา 
        กาสาวะ 
                ๘. ชนเหลาใด   มีปกติรูในส่ิงท่ีไมเปนสาระ 
           วาเปนสาระ  และเห็นในสิ่งอันเปนสาระวา    ไมเปน 
          สาระ  ชนเหลาน้ัน   มีความดําริผูเปนโคจร     ยอม 
           ไมประสบส่ิงอันเปนสาระ     ชนเหลาใดรูสิ่งอันเปน 
           สาระ    โดยความเปนสาระ    และส่ิงท่ีไมเปนสาระ 
          โดยความไมเห็นสาระ    ชนเหลาน้ัน    ไมความดําริ 
          ชอบเปนโคจร   ยอมประสบส่ิงเปนสาระ. 
                ๙. ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีมุงไมดีไดฉันใด ราคะ 
            ยอมเสียดแทงจิตท่ีไมไดอบรมแลวไดฉันนั้น.      ฝน 
           ยอมรัว่รดเรือนท่ีมงุดีแลวไมไดฉันใด      ราคะก็ยอม 
           เสียดแทงจิตที่อบรมดีแลวไมไดฉันนั้น.                 
                        ๑๐. ผูทําบาปเปนปกติ   ยอมเศราโศกในโลกน้ี 
                ละไปแลวยอมเศราโศก  ยอมเศราโศกในโลกท้ังสอง  
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         เขาเหน็กรรมเศราหมองของตนแลว  ยอมเศราโศก 
          เขายอมเดือดรอน. 
                ๑๑. ผูทําบุญไวแลว   ยอมบนัเทิงในโลกน้ี   ละ 
          ไปแลว   ก็ยอมบันเทิง    ยอมบนัเทิงในโลกท้ังสอง 
        เขาเห็นความหมดจดแหงธรรมของตน    ยอมบันเทิง 
          เขายอมรื่นเริง. 
                ๑๒. ผูปกติทําบาป  ยอมเดือดรอนในโลกนี้ 
        ละไปแลวยอมเดือดรอน   เขายอมเดือดรอนในโลก 
        ทั้งสอง    เขายอมเดอืดรอนวา    กรรมชั่วเราทําแลว 
        ไปสูทุคติยอมเดือดรอนยิ่งขึ้น. 
                ๑๓. ผูมีบุญอนัตนทําไวแลว ยอมเพลดิเพลิน 
        ในโลกนี้    และไปแลวยอมเพลิดเพลินในโลกท้ังสอง 
         เขายอมเพลิดเพลินวา    เราทําบญุไวแลว      สูสุคติ 
        ยอมเพลิดเพลินยิ่งขึ้น. 
                ๑๔. หากวา   นรชนกลาวพระพุทธพจนอันม ี
         ประโยชนเกื้อกูลแมมาก  (แต)  เปนผูประมาทแลว 
         ไมทํา  (ตาม)   พระพุทธพจนนั้นไซร    เขายอมไม 
        เปนผูมสีวนแหงสามัญผล   เหมอืนคนเลี้ยงโคนับโค 
        ทั้งหลายของชนเหลาอื่น   ยอมเปนผูไมมีสวนแหง 
        ปญจโครสฉะน้ัน   หากวา    นรชนกลาวพระพุทธพจน 
        อันมีประโยชนเกื้อกูลแมนอย  (แต)   เปนผูมปีกติ 
        ประพฤติธรรมสมควรแกธรรมไซร    เขาละราคะ  
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        โทสะและโมหะแลว    รูชอบ    มจีิตหลุดพนดีแลว 
        หมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหนา   เขายอม 
        เปนผูมสีวนแหงสามัญผล. 
 
                                  จบยมกวรรคที่  ๑ 
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                               ธัมมปทัฏฐกถา 

                      อรรถกถาขุททกนกิาย   คาถาธรรมบท      

 
                                  คํานมัสการ 
                     ขาพเจา๑  อนัพระกุมารกัสสปเถระ๒ ผูฝกตน 
          เรียบรอยแลว    ประพฤติสม่ําเสมอโดยปกติ   มีจิต 
          มั่นคง  ใครความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม  หวังอยูวา 
          " พระอรรถกถา  อนัพรรณนาอรรถแหงพระธรรมบท 
          อันงาม      ที่พระศาสดาผูฉลาดในสภาพที่เปนธรรม 
          และมิใชธรรม    มบีทคือพระสัทธรรมถึงพรอมแลว  ม ี
          พระอธัยาศัยอันกําลังแหงพระกรุณาใหอุตสาหะดวย 
          ไดแลว  ทรงอาศัยเหตุนั้น  ๆ  แสดงแลว    เปนเครื่อง 
          เจริญปติปราโมทย      ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
          เปนคําท่ีสุขุมละเอยีด   นําสืบ ๆ กันมา   ต้ังอยูแลว 
          ในตามพปณณิทวีป๓   โดยภาษาของชาวเกาะ   ยังไม 
          ทําความถึงพรอมแหงประโยชน   ใหสําเร็จแกสัตว 
          ทั้งหลายท่ีเหลือได.     ไฉนพระอรรถกถาแหงพระ- 
 
๑.  พระพุทธโฆษาจารย.  ๒.  เปนนามพระสังฆเถระองคหนึ่ง  ในสมัยพระพุทธ 
โฆษาจารยไมใชพระกุมารกสัสป  ในสมัยพุทธกาล. ๓.  เกาะเปนท่ีอยูของชาวชน 
ท่ีมีฝามือแดง  คือ  เกาะลังกา [Ceylon]. 
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        ธรรมบทนั้น  จะทําประโยชนใหสําเร็จแกโลกท้ังปวง 
        ได"  ดังน้ี   อาราธนาโดยเคารพแลว   จึงขอนมัสการ 
               พระบาทแหงพระสัมพุทธเจาผูทรงสิริ     ทรงแลพึง 
               ที่สุดโลกได  มีพระฤทธ์ิรุงโรจน   ทรงยังประทีป  คือ 
               พระสัทธรรมใหรุงโรจน  ในเน้ือโลกอันมืด  คือโมหะ 
                ใหญปกคลุมแลว,    บูชาพระสัทธรรมแหงพระสัม- 
                 พุทธเจาพระองคนั้นและทําอัญชลีแดพระสงฆแหง 
                 พระสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลว   จักกลาวอรรถกถา 
                อนัพรรณนาอรรถแหงพระธรรมบทน้ัน  ดวยภาษาอื่น 
                โดยอรรถไมใหเหลือเลย   ละภาษานั้นและลําดับคํา 
                อนัถึงพิสดารเกินเสีย    ยกขึ้นสูภาษาอนัเปนแบบท่ี 
               ไพเรา๑    อธิบายบทพยัญชนะแหงคาถาท้ังหลาย 
                ทีท่านยังมิไดอธิบายไวแลวในอรรถกถานั้นใหสิ้นเชิง 
                 นาํมาซึ่งปติปราโมทยแหงใจ   อิงอาศัยอรรถและธรรม 
        แกนักปราชญทั้งหลาย. 
 
๑.  มโนรม  เปนท่ีร่ืนรมยแหงใจ 
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                 ๑. ยมกวรรควรรณนา 
 
          ๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ [๑] 
                   ขอความเบื้องตน 
            มีปุจฉาวา  " พระธรรมเทศนานี้วา 
                   'ธรรมทั้งหลาย  มใีจเปนหัวหนา  มใีจเปนใหญ 
         สําเร็จแลวดวยใจ  ถาบุคคลมีใจรายแลว   พูดอยูก็ดี 
         ทําอยูก็ดี   ทุกขยอมไปตามเขา   เพระเหตุนั้น   ดุจ 
         ลออันหมุนไปตามรอยเทาโค   ผูนําเอกไปอยูฉะนั้น,' 
ดังน้ี  พระศาสดาตรัสแลว  ณ  ที่ไหน  ? " 
          วิสัชนาวา   "พระองคตรัสแลว  ณ  กรุงสาวัตถี" 
          มีปุจฉา  (เปนลําดับไป)  วา   " พระองคทรงปรารภใคร ?"         
          มีวิสัชนาวา   " พระองคทรงปรารภพระจักขุปาลเถระ."  
 

              กุฎมพีทําพิธีขอบุตร 
          ดังไดสดับมา   ในกรุงสาวัตถี   มีกุฎมพีผูหน่ึงชื่อมหาสุวรรณ  เปน 
คนมั่งมี   มีทรัพยมาก   มสีมบัติมาก   (แต)    ไมมีบุตร.    วันหน่ึงเขา 
ไปสูทาอาบนํ้า    อาบเสร็จแลวกลับมา   เห็นตนไมใหญที่เปนเจาไพร 
ตนหน่ึง  มีกิ่งสมบูรณในระหวางทาง   คิดวา  " ตนไมนี้จักมีเทวดา   ผูมี   
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ศักดิ์ใหญสิงอยู"   ดังน้ีแลว   จึงใหชําระสวนภายใตแหงตนไมนั้นให 
สะอาดแลว  ใหวงรั้ว  เกลี่ยทราย   ยกธงชัยและธงปฏากข้ึน   แตงตนไม 
เจาไพรแลว   ทําปรารถนา  (คือบน)   วา     "ขาพเจาไดบุตรหรือธิดา 
แลว       จักทําสักการะใหญถวายทาน "  ดังน้ีแลว  หลีกไป. 
 

                  กุฎมพีไดบุตรสองคน 
         ในกาลเปนลําดับมา  ภรรยาของทานเศรษฐีก็ต้ังครรภ.   ทานก็ให 
พิธีครรภบริหาร๑  แกนาง.  ครั้นลวง  ๑๐  เดือน   นางคลอดบุตรคนหน่ึง 
ทานเศรษฐีขนานนามแหงบุตรนั้นวา  "ปาละ"   เพราะเหตุทารกน้ันตน 
อาศัยไมใหญที่เปนเจาไพรอันตนอภิบาลจึงไดแลว. 
         ในกาลเปนสวนอ่ืน   ทานเศรษฐีไดบุตรอีกคนหน่ึง  ขนานนาม 
วา  " จุลปาละ "  ขนานนามบุตรคนแรกวา  "มหาปาละ."   ครัน้ 
๒  กุมารน้ันเจริญวัย๒   มารดาบิดาก็คิดผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือการครอง 
เคหสถาน. 
         ในกาลเปนสวนอ่ืน  มารดาไดทํากาลกิริยาลวงไป.  วงศญาติ 
ก็เปดสมบัติทั้งหมดมอบใหแก  ๒  เศรษฐีบุตร๓. 
 

     พระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี  ๒๕   พรรษา 
         ในสมยันั้น  พระศาสดา   ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรใหเปน 
ไปแลว  เสด็จไปโดยลําดับ   ประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ที่ทาน 
 
๑. เปนพิธีอยางหนึ่งในศาสนาพราหมณทํากัน  ๒  คราว  คือทําเม่ือภรรยาต้ังครรภได  ๕  เดือน 
คร้ังหนึ่งเรียก  ปจามฺฤตมฺ  ทําเมื่อต้ังครรภได  ๗  เดือนคร้ังหนึ่ง  เรียกสปฺตามฺฤตมฺ. 
๒.  มารดาบิดา  ผูกบุตรท้ังสองนั้นผูเจริญวยัแลว  ดวยเคร่ืองผูกคือเรือน. 
๓.  พวกญาตกิแ็บงโภคะท้ังหมดจําเพาะแกสองเศรษฐีบุตร.  
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อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี  บริจาคทรัพยนับได  ๕๔    โกฏิสรางถวาย,   ทรง 
สั่งสอนมหาชนใหต้ังอยูในทางสวรรคและในทางนิพพาน. 
         แทจริง    พระตถาคตเสด็จอยูจําพรรษา ๆ เดยีวเทาน้ันในนิโครธ-  
มหาวิหารท่ีพระญาติวงศฝายพระชนนี  ๘  หม่ืนตระกูล,  ฝายพระชนก   ๘ 
หม่ืนตระกูล    เขากันเปนแสนหกหมื่นตระกูลสรางถวาย,     เสด็จอยู 
จําพรรษา ณ  เชตวันมหาวิหาร  ที่ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวาย   ๑๙ 
พรรษา,   เสด็จจําพรรษา ณ  บุพพาราม ที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาบริจาค  
ทรัพยนับได  ๒๗ โกฏิสรางถวาย  ๖ พรรษา.    ทรงอาศัยที่ตระกูลทั้งสอง 
เปนผูใหญโดยคุณธรรม      เสด็จอยูจําพรรษาอาศัยกรุงสาวัตถี    (เปน 
โคจรคาม)  ถึง  ๒๕   พรรษา  ดวยประการฉะน้ี. 
 

               ผูบํารุงภิกษุสามเณร 
         ทั้งทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี  ทั้งวิสาขามหาอุบาสิกา  ยอมไปสูที่ 
อุปฏฐากพระตถาคตเจาวันละ  ๒  ครัง้เปนประจํา.   และเม่ือไปไมเคยมีมือ 
เปลาไป    ดวยคิดเกรงวา   " ภิกษุหนุมและสามเณร    จักแลดูมอืตน." 
เมื่อไปกอนเวลาฉันอาหาร    ยอมใชใหคนถือของขบเค้ียวเปนตนไป;   เมื่อ 
ไปภายหลังแตเวลาฉันอาหาร     ใชใหคนถือปญจเภสัช๒   และอัฐบาน๓ 

ไป.     และในเคหสถานแหงทานท้ังสองน้ัน     เขาแตงอาสนะไวเพ่ือภิกษุ 
 
๑.  กุล  ตระกูล  สกุล  ครอบครัว  (Family) .  ๒.  เภสัช  ๕  คือ  เนยใส  ๑  เนยขน  
๑  น้ํามัน   ๑  น้ําผ้ึง  ๑  น้ําออย  ๑.    ๓.   ปานะ  ๘  คือ  น้ํามะมวง  ๑  น้ําชมพูหรือน้าํหวา  ๑ 
น้ํากลวยมีเมล็ด  ๑  น้ํากลวยไมมีเมล็ด  ๑  น้ํามะซาง  ๑  น้ําลูกจันทร  หรือองุน  ๑  น้ําเหงา 
อุบล  ๑  น้ํามะปรางหรือล้ินจี่  ๑. 
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แหงละ ๒ พันรูปเปนนิตยกาล.    พระภิกษุรูปใด    ปรารถนาของส่ิงใด 
จะเปนขาวนาหรือเภสัช      ของน้ันก็สําเร็จแกพระภิกษุรูปนั้นสมปรารถนา. 
 

         เศรษฐีไมเคยทูลถามปญหา 
         ในทานท้ังสองน้ัน    ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ไมเคยทูลถาม 
ปญหาตอพระศาสดา    จนวันเดียว.    ไดยินวา  ทานคิดวา    " พระ- 
ตถาคตเจา  เปนพระพุทธเจา  ผูละเอียดออน   เปนกษัตริยผูละเอียดออน 
เมื่อทรงแสดงธรรมแกเรา      ดวยทรงพระดําริวา    ' คฤหบดีมีอุปการะ 
แกเรามาก      ดังน้ี   จะทรงลําบาก "  แลวไมทูลถามปญหาดวยความรัก 
ในพระศาสดาเปนอยางยิ่ง.     ฝายพระศาสดา      พอทานเศรษฐีนั่งแลว 
ทรงพระพุทธดําริวา " เศรษฐีผูนี้    รักษาเราในที่ไมควรรักษา,   เหตุวา 
เราไดตัดศีรษะของเราอันประดับประดาแลว   ควักดวงตาของเราออกแลว 
ชําแหละเน้ือหัวใจของเราแลว       สละลูกเมียผูเปนที่รักเสมอดวยชีวิตของ 
เราแลว    บําเพ็ญบารมีอยู  ๔  อสงไขยกับแสดงกัลป    ก็บําเพ็ญแลวเพ่ือ 
แสดงธรรมแกผูอ่ืนเทาน้ัน  เศรษฐีนี่รกัษาเราในท่ีไมควรรักษา,"    (ครั้น 
ทรงพุทธดําริ)   ฉะน้ีแลว  ก็ตรัสพระธรรมเทศนากัณฑหน่ึงเสมอ. 
 

              ชาวสาวัตถีไปฟงธรรม 
         ครั้งน้ัน  ในกรุงสาวัตถี   มีคนอยู  ๗   โกฏิ๑.  ในคนหมูนั้น  คน 
ไดฟงธรรมกถาของพระศาสดาแลว    เกิดเปนอริยสาวกประมาณ  ๕  โกฏ ิ
 
๑. ในกรุงสาวตัถีไมปรากฏวาใหญโตถึงกบัจุคนไดตั้ง  ๗๐  ลาน  เพราะฉะน้ันนาจะเปนอเนก- 
สังขยากระมัง ?  
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ยังเปนปุถุชนอยูประมาณ  ๒ โกฏ.ิ  ในคนเหลาน้ัน    กิจของพระอริยสาวก 
มีเพียง ๒  อยางเทาน้ัน  คือในกาลกอนแตเวลาฉันอาหาร  ทานถวายทาน 
ในกาลภายหลังแตฉันอาหารแลว       ทานมีมือถือเครื่องสักการบูชามีของ 
หอมและระเบียบดอกไมเปนตน      ใชคนใหถือไทยธรรมมีผาเภสัชและน้ํา 
ปานะเปนตน  ไปเพ่ือตองการฟงธรรม. 
 

              มหาปาละตามไปฟงธรรม         

         ภายหลังวันหน่ึง     กุฎมพีมหาปาละเห็นหมูอริยสาวก    มีมือถือ 
เครื่องสักการบูชา  มีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน   ไปสูวิหาริ๑ 

จึงถามวา   "มหาชนหมูนี้ไปไหนกัน ?"  ครั้นไดยินวา  " ไปฟงธรรม" 
ก็คิดวา   "เราก็จักไปบาง"  ครั้นไปถึง  ถวายบังคมพระศาสดาแลว 
นั่งอยูขางทายประชุมชน. 
         ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย       เมื่อจะทรงแสดงธรรม   ทอด 
พระเนตรอุปนิสัยแหงคุณ   มีสรณะ  ศลี  และบรรพชาเปนตน  (กอน) 
แลวจึงทรงแสดงธรรมตามอํานาจอัธยาศัย. 

               อนุปุพพีกถา  ๕ 
         เหตุนั้น  วันนั้น   พระศาสดา   ทอดพระเนตรอุปนิสัยของกุฎมพี- 
มหาปาละแลว   เมื่อทรงแสดงธรรม ไดตรัสอนุปุพพีกถา  คือทรงประกาศ 
ทานกถา    (พรรณนาทาน)    สลีกถา    (พรรณนาศีล)     สัคคกถา 
(พรรณนาสวรรค )    โทษ   ความเลวทรามและความเศราหมองแหงกาม  
ทั้งหลาย   และอานิสงสในเนกขัมมะ  (คือความออกไปจากกามท้ังหลาย). 
 
๑.  วิหาร  สํานักสงฆ  วัด.  
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                         มหาปาละขอบวช   

         กุฎมพีมหาปาละไดสดับธรรมน้ันแลว   คิดวา  "บุตรและธิดาก็ดี 
โภคสมบัติก็ดี     ยอมไปตามผูไปสูปรโลกหาไดไม    แมสรรีะก็ไปกับตัว 
ไมได   ประโยชนอะไรของเราดวยการอยูครองเรือน  เราจักบวช   พอเทศนา 
จบ  เขาก็เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขอบวช.  ขณะนั้น    พระศาสดาตรัสถาม  
เขาวา "ญาติไหน ๆ  ของทานท่ีควรจะตองอําลาไมมีบางหรือ ?" 
         เขาทูลวา   "พระเจาขา  นองชายของขาพระพุทธเจามีอยู." 
         พระศาสดารับสั่งวา  "ถาอยางนั้นทานจงอําลาเขาเสีย     [กอน]." 
 

                          มหาปาละมอบสมบัติใหนองชาย 
         เขาทูลรับวา  "ดีแลว"     ถวายบังคมพระศาสดาแลว  ไปถึงเรือน 
แลว  ใหเรียกนองชายมา   มอบทรัพยสมบัติใหวา   "แนะพอ   สวิญญาณก- 
ทรัพยก็ดี   อวิญญาณกทรพัยก็ดี   อันใดอันหน่ึง  บรรดามีในตระกูลนี้ 
ทรัพยนั้นจงตกเปนภาระของเจาท้ังหมด   เจาจงดูแลทรัพยนั้นเถิด." 
         นองชายถามวา  "นาย  ก็ทานเลา ?" 
         พ่ีชายตอบวา  "ขาจักบวชในสํานักของพระศาสดา." 
         น.  พ่ีพูดอะไร  เมื่อมารดาของขาพเจาแลว    ขาพเจาไดทานเปน 
เหมือนมารดา   เมื่อบิดาตายแลว  ไดทานเปนเหมือนบิดา.  สมบติัเปนอัน 
มากมีอยูในเรือนของทาน,   ทานอยูครองเรือนเทาน้ันอาจทําบุญได,    ขอ 
ทานอยาไดทําอยางนั้นเลย. 
         พ.  พอ   ขาไดฟงธรรมเทศนาของพระศาสดา,  เพราะ  (เหตุที่)  
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พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีคุณไพเราะ  (ทั้ง)  ในเบ้ืองตน    ทามกลาง 
และที่สุด  ยกข้ึนสูไตรลักษณะ๑   อันละเอียดสุขุม  ธรรมน้ัน  อันใคร ๆ 
ไมสามารถจะบําเพ็ญใหบริบูรณในทามกลางเรือนได;  ขาจักบวชละ  พอ. 
           น.  พ่ี  เออ     ก็ทานยังหนุมอยูโดยแท,    เอาไวบวชในเม่ือทาน 
แกเถิด. 
           พ.  พอ  ก็แมมือและเทาของคนแก   (แต)  ของตัว  ก็ยังวาไมฟง 
ไมเปนไปในอํานาจ,   ก็จักกลาวไปทําไมถึงญาติทั้งหลาย,   ขาน้ันจะไมทํา 
(ตาม)  ถอยคําของเจา.  ขาจักบําเพ็ญสมณปฏิบัติใหบริบูรณ. 
                  มอืและเทาของผูใด    ทรุดโทรมไปเพราะชรา 
         วาไมฟง     ผูนั้น     มีเรี่ยวแรงอนัชรากําจัดเสียแลว 
         จักประพฤติธรรมอยางไรได. 
ขาจักบวชแนละ  พอ. 
 

                 มหาปาละบรรพชาอุปสมบท 
           เมื่อนองชายกําลังรองไหอยูเที่ยว,      เขาไปสูสํานักพระศาสดาแลว 
ทูลขอบวช  ไดบรรพชาอุปสมบทแลว     อยูในสํานักแหงพระอาจารยและ 
อุปชฌายครบ  ๕  พรรษาแลว๒   ออกพรรษา   ปวารณาแลวเขาไปเฝา 
พระศาสดา   ถวายบังคมแลว    ทลูถามวา     "พระเจาขา     ในพระศาสนาน้ี 
มีธุระกี่อยาง ?" 
 
๑.  ไตรลักษณะ    คือ  อนิจจลักษณะ  ๑.    ทุกขลักษณะ   ๑.  อนัตตลักษณะ  ๑ 
๒.  ถาฟงตามน้ี   พระมหาปาละบรรพชาอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา หาใชเอหิภิกขุ 
อุปสัมปทาไม.  
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          ธุระ  ๒  อยางในพระศาสนา 
         พระศาสดาตรัสตอบวา  "ภิกษุ  ธุระมี  ๒  อยาง  คือ  คันถธุระ 
(กับ)  วิปสสนาธุระ   เทาน้ัน." 
         พระมหาปาละทูลถามวา       "พระเจาขา    ก็คันถธุระเปนอยางไร ? 
วิปสสนาธุระเปนอยางไร ?" 
         ศ   ธุระนี้   คือ  การเรียนนิกายหน่ึงก็ดี  สองนิกายก็ดี  จบพุทธ- 
วจนะคือพระไตรปฏกก็ดี  ตามสมควรแกปญญาของตนแลวทรงไว  กลาว 
บอก    พุทธวจนะน้ัน     ชื่อวาคันถธุระ.    สวนการเริ่มต้ังความส้ินและ 
ความเสื่อมไวในอัตภาพ   ยังวิปสสนาใหเจริญ   ดวยอํานาจแหงการติดตอ 
แลว  ถือเอาพระอรหัตของภิกษุผูมีความประพฤติแคลวคลอง   ยินดียิ่งแลว 
ในเสนาสนะอันสงัด   ชื่อวาวิปสสนาธุระ. 
         ม.   พระเจาขา      ขาพระองคบวชแลวแตเมื่อแก      ไมสามารถจะ 
บําเพ็ญคันถธุระใหบริบรูณได,      แตจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระใหบริบูรณ, 
ขอพระองคตรัสบอกพระกรรมฐานแกขาพระองคเถิด. 
 

          พระมหาปาละเดินทางไปบานปลายแดน 
         ลําดับนั้น  พระศาสดาไดตรัสบอกพระกรรมฐานตลอดถึงพระอรหัต 
แกพระมหาปาละ.     ทานถวายบังคมพระศาสดาแลว     แสวงหาภิกษุผูจะ 
ไปกับตน      ไดภิกษุ   ๖๐   รูปแลว      ออกพรอมกับเธอท้ังหลายไป 
ตลอดทาง  ๑๒๐ โยชน  ถงึบานปลายแดนหมูใหญตําบลหน่ึง    จึงพรอม 
ดวยบริวาร  เขาไปบิณฑบาต  ณ บานน้ัน.  
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        ชาวบานเล่ือมใสอาราธนาใหอยูจําพรรษา 
           หมูมนุษย  เห็นภิกษุทั้งหลาย    ผูถึงพรอมดวยวัตร  มีจิตเลื่อมใส 
แตงอาสนะแลวนิมนตใหนั่ง   อังคาสดวยอาหารอันประณีตแลว    ถามวา 
"ทานเจาขา      พระผูเปนเจาจะไปท่ีไหน  ?"      เมื่อเธอท้ังหลายกลาว 
ตอบวา      "อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย   เราจะไปสูที่ตามผาสุก"   ดังน้ี  
แลว,   มนุษยผูเปนบัณฑิตรูวา  "ทานผูเจริญท้ังหลายแสวงหาเสนาสนะ 
ที่จําพรรษา,"  จึงกลาวอาราธนาวา     " ทานผูเจริญ      ถาพระผูเปนเจา 
ทั้งหลาย  พึงอยู   ณ ที่นี่ตลอดไตรมาสน้ี      ขาพเจาท้ังหลาย   จะพึงต้ังอยู 
ในสรณะแลวถือศีล."  แมเธอทั้งหลายก็คิดเห็นวา  "เราไดอาศัยตระกูล 
เหลาน้ี   จักทําการออกไปจากภพได"  ดังน้ี  จึงรับนิมนต.  หมูมนุษยรับ 
ปฏิญญาของเธอท้ังหลายแลว   ได  (ชวยกัน)  ปดกวาดวิหาร    จัดที่อยู 
ในกลางคืน  และที่อยูในกลางวันแลวมอบถวาย.    เธอทั้งหลาย    เขาไป 
บิณฑบาตบานนั้นตําบลเดียวเปนประจํา.   ครั้งน้ัน   หมอผูหน่ึงเขาไปหา 
เธอทั้งหลาย    ปวารณาวา     "ทานผูเจริญ        ธรรมดาในท่ีอยูของคนมาก 
ยอมมีความไมผาสุกบาง.   เม่ือความไมผาสุกนั้นเกิดข้ึนแลว   ทานท้ังหลาย  
พึงบอกแกขาพเจา   ขาพเจาจักทําเภสัชถวาย." 
 

                  พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค 
           ในวันจําพรรษา๑     พระเถระเรียกภิกษุเหลาน้ันมา    (พรอมกัน ) 
แลว   ถามวา  "ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ทานท้ังหลายจักใหไตรมาสน้ีนอม  
ลวงไปดวยอิริยาบถเทาไร ?"   
 
๑.  วสฺสปนายกิทิวเส.  
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          ภิกษุทัง้หลายเรียนตอบวา   "จักใหนอมลวงไปดวยอิริยาบถครบทั้ง 
๔  ขอรับ." 
          ถ.  ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ก็ขอน้ันสมควรละหรือ  ?   เราทั้งหลาย 
ควรเปนผูไมประมาทไมใชหรือ ?    เพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐาน 
มาจากสํานักของพระพุทธเจา      ผูยังทรงพระชนมอยู.     แลธรรมดาวา 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  อันคนมักอวดไมสามารถจะใหทรงยินดีได,   ดวยวา 
พระพุทธเจาทั้งหลายน้ัน   อันคนมีอัธยาศัยงาม  (จําพวกเดียว)   พึงให 
ทรงยินดีได,  และข้ึนชื่อวาอบายท้ัง  ๔   เปนเหมือนเรือนของตัวเอง  แหง 
คนผูประมาทแลว,   ขอทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด   ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย. 
          ภ.  ก็ทานเลา   ขอรับ. 
          ถ.  ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ขาพเจาจักให  (ไตรมาสน้ี)    (นอม) 
ลวงไปดวยอิริยาบถ  ๓ ,    จักไมเหยียดหลัง. 
          ภ.  สาธุ  ขอจงเปนผูไมประมาทเถิด   ขอรับ. 
 

          จักษขุองพระมหาปาละพิการ 
         เมื่อพระเถระไมหยั่งลงสูนิทรา,  เมื่อเดือนตนผานไปแลว,  โรค 
ในจักษุก็เกิดข้ึน.   สายนํ้าไหลออกจากตาทั้ง  ๒  ขาง    เหมือนสายนํ้าอัน  
ไหลออกจากหมออันทะลุ.  ทานบําเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งส้ินแลว 
ในเวลาอรุณข้ึน  เขาหองนั่งแลว.  ในเวลาภิกขาจาร  ภิกษุทั้งหลายไปสู 
สํานักของพระเถระเรียนวา    "เวลาน้ีเปนเวลาภิกขาจาร  ขอรับ."  พระ- 
เถระตอบวา  "ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ถาอยางนั้น   ทานท้ังหลายถือบาตร  
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และจีวรเถิด"   ดังน้ีแลว  ใหเธอทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตน  ออก 
ไปแลว. 
          ภิกษุทัง้หลาย   เห็นตาท้ังสองของพระเถระนองอยู    จึงเรียนถามวา 
" นั่นเปนอะไร  ขอรับ."                               
          ถ.  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ลมแทงตาของขาพเจา. 
          ภ.  ทานขอรับ      หมอปวารณาเราไวไมใชหรือ ?    เราควรบอก 
 แกเขา. 
ถ. ดีละ  ทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
 

                         หมอปรุงยาใหหยอด 
          เธอทั้งหลายจึงไดบอกแกหมอ.        เขาหุงนํ้ามันสงไปถวายแลว.  
พระเถระเม่ือหยอดน้ํามันในจมูก  นั่งหยอดเทียวแลวเขาไปภายในบาน. 
          หมอเห็นเรียนถามวา   "ทานขอรับ ไดยินวา  ลมแทงตาของพระผู 
เปนเจาหรือ ?"                                                                      
          ถ.  เออ  อุบาสก. 
          ม.  ทานเจาขา  ขาพเจาหุงนํ้ามันแลวสงไป  ( ถวาย)  ทานหยอด 
ทางจมูกแลวหรือ ? 
          ถ.  เออ  อุบาสก. 
          ม.  เดี๋ยวน้ี   เปนอยางไร   ขอรบั. 
ถ. ยังแทงอยูทีเดียว  อุบาสก. 
 

                               พระมหาปาละนั่นหยอดยา 
          หมอคิดฉงนใจ        "เราสงนํ้ามันเพ่ือจะยังโรคใหระงับไดดวยการ  
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หยอดเพียงครั้งเดียวเทาน้ันไปถวายแลว.   เหตุไฉนหนอแล    โรคจึงยังไม 
สงบ ?"    จึงเรียนถามวา    "ทานเจาขา    น้ํามันนั้นทานน่ังหยอดหรือ 
นอนหยอด." 
          พระเถระไดนิ่งเสีย,  ทานแมหมอซักถามอยูก็ไมพูด. 
          หมอนกึวา    "เราจักไปวิหารดูที่อยูเอง"    ดงัน้ีแลว    กลาววา 
"ถาอยางนั้น  นิมนตไปเถิด  ขอรับ"    ผละพระเถระแลว  ไปสูวิหารดู 
ที่อยูของพระเถระ   เห็นแตที่จงกรมและที่นั่ง ไมเห็นที่นอน จึงเรียนถามวา 
" ทานเจาขา  น้ํามันนั้น   ทานน่ังหยอดหรือนอนหยอด"   พระเถระได 
นิ่งเสีย.  หมอออนวอนซํ้าวา  "ทานผูเจริญ     ขอทานอยาไดทําอยางนั้น. 
ธรรมดาสมณธรรม  เมื่อรางกายยังเปนไปอยู  ก็อาจทําได,   ขอทานนอน 
หยอดเถิด." 
 

                             พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย 
          พระเถระตอบวา  " ไปเถิด  ผูมีอายุ  ขาพเจาจักปรึกษาดูกอนแลว 
จึงจักรู.   กใ็นท่ีนั้นไมมีญาติสาโลหิตของพระเถระเลย   ทานจะพึงปรึกษา 
กับใครเลา.  ถึงอยางนั้นทานปรึกษากับกรัชกายอยู๑  ดําริวา  "แนะปาลิตะ 
ผูมีอายุ   ทานจงวามากอน,  ทานจักเห็นแกจักษุหรือจักเห็นแกพระพุทธ- 
ศาสนา.  ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สุด  อันใครตามคนไปก็รูไมได  การคณนา 
นับตัวทานผูบอดดวยจักษุหามีไม,   และพระพุทธเจาท้ังหลาย    กล็วงไป 
หลายรอยหลายพันพระองคแลว   ในพระพุทธเจาเหลาน้ัน    พระพุทธเจา 
แมแตพระองคเดียวก็กําหนดไมได,  ทานไดผูกใจไวเดี๋ยวน้ีเองวา   "จักไม 
 
๑.  แปลวากายอันเกิดแตธุลีมีในสรีระ.  
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นอน  จนตลอด ๓ เดือนภายในฤดูฝนนี้;   เหตุฉะน้ัน     จักษุของทาน 
ฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิด     ทานจงทรงแตพระพุทธศาสนาไวเถิด 
อยาเห็นแกจักษุเลย"   เมื่อกลาวสอนภูตกาย     ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีวา:- 
                    " จักษุที่ทานถือวาของตัว  เสื่อมไปเสยีเถิด  หูก ็
          เส่ือมไปเสียเถิด,  กายก็เปนเหมือนกันอยางน้ันเถิด, 
          แมสรรพส่ิงอันอาศัยกายน้ี    กเ็ส่ือมไปเสียเถิด, 
          ปาลิตะ  เหตุไฉน  ทานจึงประมาทอยู.   จักษุที่ทาน 
          ถือวาของตัว  ทรดุโทรมไปเสียเถิด,   หูก็ทรุดโทรมไป 
          เสียเถิด,     กายก็เปนเหมือนกนัอยางน้ันเถิด,    แม 
          สรรพส่ิงอันอาศัยกายน้ีก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด,  ปาลิตะ 
          เหตุไฉน  ทานจึงประมาทอยู.  จักษุที่ทานถือวาของตัว 
          แตกไปเสียเถิด,  หกู็แตกไปเสียเถิด,   รูปก็เปน 
          เหมือนกันอยางน้ันเถิด,  แมสรรพสิ่งอันอาศัยกายน้ี 
          ก็แตกไปเสียเถิด,   ปาลิตะ   เหตุไฉน  ทานจึง 
          ประมาทอยู ." 
 

              หมอเลิกรักษาพระมหาปาละ 
            ครั้นพระเถระใหโอวาทแกตนเองดวย  ๓  คาถาอยางนี้แลว    ไดนั่ง 
ทํานัตถุกรรม๑    แลวจึงเขาไปบานเพ่ือบิณฑบาต  หมอเห็นแลวเรียนถามวา 
"ทานเจาขา   ทานทํานัตถุกรรมแลวหรือ ?" 
            ถ.   เออ   อุบาสก. 
 
๑.  คือเปาน้ํามัน.  
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            ม. เปนอยางไรบาง  ขอรับ. 
            ถ. ยังแทงอยูเทียว  อุบาสก. 
            ม. ทานน่ังหยอดหรือนอนหยอด  ขอรับ. 
            พระเถระไดนิ่งเสีย,  ทานแมอันหมอถามซํ้า  ก็ไมพูดอะไร. 
            ขณะนั้น  หมอกลาวกะทานวา  "ทานผูเจริญ  ทานไมทําความสบาย 
ต้ังแตวันนี้    ขอทานอยาไดกลาววา  'หมอผูโนนหุงนํ้ามันใหเรา'  แม 
ขาพเจาก็จักไมกลาววา     ขาพเจาหุงนํ้ามันถวายทาน." 
 

                     พระเถระเสียจักษุพรอมกับการบรรลุพระอรหตั 
            พระเถระถูกหมอบอกเลิกแลว   กลับไปสูวิหาร    ดําริวา   "ทาน 
แมหมอเขาก็บอกเลิกแลว    ทานอยาไดละอิริยาบถเสียนะ  สมณะ"  แลว 
กลาวสอนตนดวยคาถานี้วา 
                    "ปาลิตะ.  ทานถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษา 
          ทิ้งเสียแลว   เท่ียงตอมัจจุราช   ไฉนจึงยังประมาท 
          อยูเลา  ?" 
ดังน้ีแลว  บําเพ็ญสมณธรรม. 
            ลําดับนั้น  พอมัชฌิมยามลวงแลว,  ทั้งดวงตา  ทั้งกิเลส  ของทาน 
แตก   (พรอมกัน )    ไมกอนไมหลังกวากัน.    ทานเปนพระอรหันต 
สุกขวิปสสก๑  เขาไปสูหองนั่งแลว. 
                       พวกภิกษุและชาวบานรบับํารุงพระเถระ 
            ในเวลาภิกขาจาร   ภิกษุทั้งหลายไปเรียนวา  "ทานผูเจริญ  เวลาน้ี  
 
๑.  คือ  เปนพระอรหันต  ฝายวิปสสนา.  
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เปนเวลาภิกขาจาร." 
          ถ.  กาลหรือ ?  ทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
          ภ.  ขอรับ. 
          ถ.  ถาอยางนั้น   ทานท้ังหลายไปเถิด. 
          ภ.  ก็ทานเลา ?  ขอรับ. 
          ถ.  ตาของขาพเจา   เสื่อมเสียแลว   ทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
          เธอทั้งหลายแลดูตาของทานแลว  มีตาเต็มดวยนํ้าตา  ปลอบพระเถระ 
วา "ทานผูเจริญ    ทานอยาคิดไปเลย,    กระผมทั้งหลายจักปฏิบัติทาน" 
ดังน้ีแลว   ทาํวัตรปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแลวเขาไปสูบาน.    หมูมนุษยไม 
เห็นพระเถระ  ถามวา  "ทานเจาขา    พระผูเปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย 
ไปขางไหนเสีย"   ทราบขาวนั้นแลว   สงขาวตมไปถวายกอนแลว   ถือเอา 
บิณฑบาตไปเอง      ไหวพระเถระแลว        รองไหกลิ้งเกลือกอยูแทบเทา 
(ของทาน)     ปลอบวา   "ทานเจาขา  ขาพเจาท้ังหลายจักรับปฏิบัติ 
ทานอยาไดคิดไปเลย"     แลวลากลับ .     ต้ังแตนั้นมาเขาก็สงขาวตมและ 
ขาวสวยไปถวายที่วิหารเปนนิตย. 
          ฝายพระเถระ   ก็กลาวสอนภิกษุ  ๖๐  รูปนอกน้ีเปนนิรันดร.   เธอ 
ทั้งหลายต้ังอยูในโอวาทของทาน.    ครั้นจวนวันปวารณา    ก็บรรลุพระ- 
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทุกรูป.                  
                       

                                 พวกภิกษุไปเฝาพระศาสดา 
          ก็แลเธอทั้งหลายออกพรรษาแลว   อยากจะเฝาพระศาสดา  จึงเรียน 
พระเถระวา  "กระผมทั้งหลายอยากจะเฝาพระศาสดา  ขอรับ."  
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          พระเถระไดฟงคําของเธอทั้งหลายแลว      คิดวา       "เราเปนคน 
ทุพพลภาพ  และในระหวางทาง   ดงท่ีอมนุษยสิงก็มีอยู   เมื่อเราไปกับเธอ 
ทั้งหลาย  จักพากันลําบากทั้งหมด  จักไมอาจเพ่ืออันไดแมภิกษา    เราจัก 
สงภิกษุเหลานี้ไปเสียกอน    ลําดับนั้น    ทานจึงกลาวกะเธอท้ังหลายวา 
" ผูมีอายุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายไปกอนเถิด." 
          ภ.  ก็ทานเลา ?  ขอรับ. 
          ถ.  ขาพเจาเปนคนทุพพลภาพ  และในระหวางทาง   ดงท่ีอมนุษย 
สิงก็มียู  เมื่อขาพเจาไปกับทานทั้งหลาย   จักพากันลําบากท้ังหมด   ทาน 
ทั้งหลายไปกอนเถิด. 
          ภ.  อยาทําอยางนี้เลย  ขอรับ    กระผมท้ังหลายจักไปพรอมกันกับ 
ทานทีเดียว. 
          ถ.  "ทานท้ังหลายอยาชอบอยางนั้นเลย,    เม่ือเปนอยางนั้น  ความ 
ไมผาสุกจักมีแกขาพเจา,    นองชายของขาพเจา      เห็นทานท้ังหลายแลว 
คงจักถาม.    เมื่อเชนนั้น     ทานท้ังหลายพึงบอกความท่ีจักษุของขาพเจา 
เสื่อมเสียแลวแกเขา   เขาคงจักสงใคร ๆ   มาสูสํานักของขาพเจา    ขาพเจา 
จักไปกับเขา,     ทานท้ังหลายจงไหวพระทศพลและพระอสีติมหาเถระตาม 
คําของขาพเจา  ดังนี้แลว   ก็สงภิกษุเหลาน้ันไป. 
 

                       พวกภิกษุแจงขาวแกนองชายพระเถระ 
          เธอทั้งหลายขมาพระเถระแลว     เขาไปสูภายในบาน.   หมูมนุษย 
นิมนตใหนั่ง    ถวายภิกษาแลว   ถามวา   "ทานเจาขา    ดูทาทีพระผูเปน 
เจาท้ังหลายจะไปกันละหรือ ?"  
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          เธอทั้งหลายตอบวา " เออ   อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย  พวก 
ขาพเจาอยากจะเฝาพระศาสดา."  พวกเขาออนวอนเปนหลายครั้นแลว 
ทราบความพลใจในการท่ีเธอทั้งหลายจะไปใหได        จึงตามไปสงแลว 
บนรําพันกลับมา. 
          ฝายเธอทั้งหลายไปถึงพระเชตวันโดยลําดับ  ถวายบังคมพระศาสดา 
และไหวพระมหาเถระท้ังหลาย       ตามคําของพระเถระแลว,  ครั้นรุงข้ึน 
เขาไปสูถนนท่ีนองชายของพระเถระอยู   เพ่ือบิณฑบาต.   กฏุมพีจําเธอ 
ทั้งหลายได  นิมนตใหนั่ง   ทําปฏิสันถารแลว  ถามวา  "พระเถระพ่ีชาย 
ของขาพเจาอยูไหน ?" 
          ลําดับนั้น  เธอท้ังหลาย  แจงขาวนั้นแกเขาแลว. 
          เขารองไหกลิ้งเกลือกอยูแทบบาทมูลของเธอทั้งหลาย  ถมวา "ทาน 
เจาขา  บัดนี้ควรทําอะไรดี ?" 
 

                       สงสามเณรหลานชายไปรบัพระเถระ         

          ภ.  พระเถระตองการใหใคร ๆ  ไปจากท่ีนี้,  ในกาลเมื่อไปถึงแลว 
ทานจักมากับเขา. 
          ก.  ทานเจาขา   เจาคนนี้    หลานของขาพเจาชื่อปาลิตะ  ขอทาน 
ทั้งหลายสงเจาน่ีไปเถิด. 
          ภ.  สงไปอยางนี้ไมได (เพราะ)   อันตรายในทางมีอยู,  ตองให 
บวชเสียกอนแลวสงไป  จึงจะควร. 
          ก.  ขอทานท้ังหลายทําอยางนั้นแลวสงไปเถิด  ขอรับ. 
          ครั้งน้ัน     เธอทั้งหลายใหเขาบวชแลว  สัง่สอนใหศึกษาขอวัตร  
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ปฏิบัติมีรับจีวรเปนตนสักกึ่งเดือนแลว  บอกทางใหแลวสงไป. 
          สามเณรถึงบานน้ันโดยลําดับ    เห็นชายผูใหญคนหน่ึงที่ประตูบาน 
จึงถามวา  "วิหารปาไร ๆ  อาศัยบานนี้มีบางหรือ ?" 
          ช.  ม ี  เจาขา. 
          ส.  ใครอยูที่นั้น ? 
          ช.   พระเถระชื่อปาลิตะ๑    เจาขา. 
          ส.  ขอทานบอกทางแกขาพเจาหนอย. 
          ช.  ทานเปนอะไรกัน ?  เจาขา. 
ส. รูปเปนหลานของพระเถระ 
 

              สามเณรชวนพระมหาปาละกลบั 
          ขณะนั้น    เขาพาเธอนําไปสูวิหารแลว.   เธอไหวพระเถระแลวทํา 
วัตรปฏิบัติ  บํารุงพระเถระดวยดีสักกึ่งเดือนแลว  เรียนวา  "ทานผูเจริญ 
กุฎมพีผูลุงของกระผม  ตองการใหทานกลับไป  ขอทานมาไปดวยกันเถิด." 
          พระเถระกลาววา  "ถาอยางนั้น  เธอจงจับปลายไมเทาของเราขา. 
สามเณรจับปลายไมเทา  เขาไปภายในบานกับพระเถระ.  หมูมนุษยนิมนต 
ใหนั่งแลว   เรียนถามวา  "ทานผูเจริญ  ดูทาทีทานจะไปละกระมัง ?" 
          พระเถระตอบวา  "เออ  อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย  เราจะไป 
ถวายบังคมพระศาสดา."   หมูมนุษยเหลาน้ัน  ออนวอนโดยประการตาง ๆ 
เมื่อไมได  (สมหวัง)  ก็ไปสงพระเถระไดกึ่งทางแลว  พากันรองไห 
กลับมา. 
 
๑.  นาจะช่ือปาละ  เพราะปาลิตะ  เปนช่ือของสามเณรหลานชาย.   
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                สามเณรถึงศีลวิบัติเพราะเสียงหญิง 
         สามเณรพาพระเถระดวยปลายไมเทาไปอยู         ถึงบานท่ีพระเถระ 
เคยอาศัยเมืองชื่อสังกัฏฐะ  อยูแลวในคงระหวางทาง.    เธอไดยินเสียงขับ 
ของหญิงคนหน่ึง    ผูออกจากบานน้ันแลว      ขับพลางเท่ียวเก็บฟนพลาง 
อยูในปา   ถอืนิมิตในเสียงแลว. 
         จริงอยู  ไมมีเสียงอ่ืน  ชื่อวาสามารถแผไปท่ัวสรีระของบุรุษท้ังหลาย 
ต้ังอยู   เหมือนเสียงหญิง,   เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกษุ 
ทั้งหลาย      เราไมเห็นเสียงอ่ืนแมสักอยาง      อันจะยึดจิตของบุรุษต้ังอยู 
เหมือนเสียงหญิง  นะภิกษุทั้งหลาย."                                         
         สามเณรถือนิมิตในเสียงนั้นแลว             ปลอยปลายไมเทาเสียแลว 
กลาววา  "ทานขอรับ    ขอทานรออยูกอน,  กิจของกระผมมี"  ดังน้ีแลว 
ไปสูสํานักของหญิงน้ัน.  นางเห็นเธอแลวไดหยุดนิ่ง.    เธอถึงศีลวิบัติกับ 
นางแลว.     พระเถระคิดวา    "เราไดยินเสียงขับอันหน่ึงแลวเด๋ียวน้ีเอง, 
ก็แล   เสียงนั้นคงเปนเสียงหญิง   ถึงสามเณรก็ชักชาอยู,  เธอจักถึงศีลวิบัติ 
เสียแนแลว."   ฝายสามเณรนั้น   ทํากิจของตนสําเร็จแลวมาพูดวา      "เรา 
ทั้งหลายไปกันเถิด   ขอรับ. 
         ขณะนั้น  พระเถระถามเธอวา  "สามเณร  เธอกลายเปนคนชั่วเสีย 
แลวหรือ ?  เธอนิ่งเสีย   แมพระเถระถามซ้ําก็ไมพูดอะไร ๆ. 
 

                  พระเถระไมยอมใหสามเณรคบ 
         ลําดับนั้น    พระเถระกลาวกะเธอวา    " ธุระดวยการท่ีคนชั่วเชน 
เธอจับปลายไมเทาของเรา         ไมตองมี."       เธอถึงซ่ึงความสังเวชแลว  
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เปลื้องผากาสายะเสียแลว  นุงหมอยางคฤหัสถพูดวา  "ทานผูเจริญ   เมื่อกอน 
กระผมเปนสามเณร  แตเดี๋ยวน้ีกระผมกลับเปนคฤหัสถแลว.  อนึ่ง กระผม 
เมื่อบวชก็ไมไดบวชดวยศรัทธา      บวชเพราะกลัวแตอันตรายในหนทาง 
ขอทานมาไปดวยกันเถิด." 
            พระเถระพูดวา   " ผูมีอายุ    คฤหัสถชั่วก็ด ี   สมณะชั่วก็ดี    กช็ั่ว 
ทั้งน้ัน;   เธอแมต้ังอยูในความเปนสมณะแลว     ไมอาจเพ่ือทําคุณเพียงแต 
ศีลใหบริบูรณ  เปนคฤหัสถ  จักทําความดีงามชื่ออะไรได,   ธุระดวยการ 
ที่คนชั่วเชนเธอจับปลายไมเทาของเรา  ไมตองมี." 
            นายปาลิตะตอบวา "ทานผูเจริญ      หนทางมีอมนุษยชุมและทาน 
ก็เสียจักษุ  จักอยูในที่นี้อยางไรได." 
            ลําดับนั้น  พระเถระ   กลาวกะเขาวา    "ผูมีอายุ    เธออยาไดคิด 
อยางนั้นเลย,  เราจะนอนตายอยู  ณ  ทีน่ี้ก็ดี   จะนอนพลิกกลับไปกลับมา 
ณ  ที่นี้ก็ด ี ข้ึนชื่อวาการไปกับเธอยอมไมมี"  (ครั้นวาอยางนี้แลว)  ได 
กลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                   "เอาเถิด,  เราเปนผูมีจักษุอันเสียแลว  มาสูทาง 
          ไกลอนักันดาร    นอนอยู     (ก็ชาง)    จะไมไป, 
          เพราะความเปนสหายในชนพาลยอมไมม.ี   เอาเถิด 
          เราเปนผูมีจักษุเสียแลว       มาสูทางไกลอันกันดาร 
          จักตายเสีย    จักไมไป,   เพราะความเปนสหายใน 
          ชนพาลยอมไมม.ี" 
            นายปาลิตะ  ไดยินคําน้ันแลว   เกิดความสังเวช   นึกวา     "เราทํา 
กรรมหนัก  เปนไปโดยดวน    ไมสมควรหนอ"    ดังน้ีแลว   กอดแขน  
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คร่ําครวญ  แลนเขาราวปา  ไดหลีกไป    ดวยประการน้ันแล. 
 

                      อาสนะทาวสักกะรอน 
            ดวยเดชแหงศีลแมของพระเถระ  (ในขณะนั้น)  บัณฑุกมัพล- 
สิลาอาสน๑  ของทาวสักกเทวราช  ยาว  ๖๐  โยชน   กวาง  ๕๐  โยชน 
หนา  ๑๕  โยชน  มีสีดุจดอกชัยพฤกษ  มีปกติยุบลงในเวลาประทับนั่งและ 
ฟูข้ึนในเวลาเสด็จลุกข้ึน  แสดงอาการรอนแลว. 
            ทาวสักกเทวราช  ทรงดําริวา   "ใครหนอแล  ใครจะยังเราให 
เคลื่อนจากสถาน"  ดังน้ีแลว  ทรงเล็งลงมา    ไดทอดพระเนตรเห็น 
พระเถระดวยทิพยจักษุ. 
            เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา 
                    "ทาวสหัสเนตร  ผูเปนเจาแหงเทวดา  สองทิพย- 
          จักษุ  (ทรงทราบวา)  พระปาลเถระองคนี้  ติเตียน 
          คนบาป   ชําระเครื่องเลี้ยงชีพใหบริสุทธิ์แลว,  ทาว 
          สหัสเนตร   ผูเปนเจาแหงเทวดา  สองทิพยจักษ ุ
          (ทรงทราบวา)  พระปาลเถระ  องคนี้หนักในธรรม 
          ยินดีในศาสนา  นัง่อยูแลว." 
            ขณะนั้น   ทาวเธอไดทรงพระดําริวา  "ถาเราจักไมไปสูสํานักของ 
พระผูเปนเจา  ผูติเตียนคนบาป  หนักในธรรม  เหน็ปานน้ัน,  ศีรษะของ 
เราพึงแตก  ๗  เสียง;  เราจักไปสูสํานักของทาน,"   (ครั้นทรงพระดําริ 
ฉะน้ีแลว   กเ็สด็จไป). 
 
๑.  แผนศิลาท่ีประทับ มีสีดุจผาขนสัตวเหลือง.  
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         เหตุนั้น  (พระโบราณาจารยทั้งหลาย   จึงกลาววา) 
                           " ทาวสหัสเนตร   ผูเปนเจาแหงเทวดา   ทรงสิริ 
                 ของเทวราช  เสด็จมาโดยขณะนั้นแลว   เขาไปใกล 
                 พระจักขุปาลเถระแลว." 
ก็แลครั้นเสด็จเขาไปใกลแลว  ไดทรงทําเสียงฝพระบาทในท่ีใกลพระเถระ. 
         ขณะนั้น  พระเถระถามทาวเธอวา "นั่นใคร ?" 
         เทวราชตรัสตอบวา  "ขาพเจาคนเดินทาง   เจาขา." 
         ถ.  ทานจะไปไหน  อุบาสก. 
         ท.   เมืองสาวัตถี   เจาขา. 
         ถ.  ไปเถิด  ทานผูมีอายุ. 
         ท.   กพ็ระผูเปนเจาเลา   เจาขา   จักไปไหน ? 
         ถ.  ถึงเราก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน. 
         ท.   ถาอยางนั้น  เราท้ังหลายไปดวยกันเถิด   เจาขา. 
         ถ.  เราเปนคนทุพพลภาพ,  ความเนิ่นชาจักมีแกทานผูไปอยูกับเรา. 
         ท.   กิจรีบของขาพเจาไมมี  ถึงขาพเจาไปอยูกับพระผูเปนเจาจักได 
บุญกิริยาวัตถุ  ๑๐  สักประการหน่ึง  เราทั้งหลายไปดวยกันเถอะเจาขา. 
         พระเถระคิดวา "นั่นจักเปนสัตบุรุษ"  จึงกลาววา  "ถาอยางนั้น 
จับปลายไมเทาเขาเถิด  อุบาสก." 
 

    ทาวสักกเทวราช  พาพระเถระไปถึงพระเชตวนั 
         ทาวสักกเทวราช     ทรงทําอยางน้ันแลว    ยอพ้ืนปฐพีใหถึงพระ- 
เชตวันในเพลาเย็น.  
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         พระเถระไดฟงเสียงเครื่องประโคมมีสังขและบัณเฑาะวเปนตนแลว 
ถามวา  "นั่น    เสียงที่ไหน ?"  
         ท.  ในเมืองสาวัตถี   เจาขา. 
         ถ.  ในเวลาไป  เราไปโดยกาลชานานแลว. 
         ท.  ขาพเจารูทางตรง   เจาขา. 
         ในขณะนั้น   พระเถระกําหนดไดวา    "ผูนีม้ิใชมนุษย    จักเปน 
เทวดา." 
         (เหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา) 
                      " ทาวสหัสเนตร   ผูเปนเจาแหงเทวดา   ทรงสิร ิ
            ของเทวราช      ยนทางน้ัน     พลันเสด็จมาถึงเมือง 
            สาวัตถีแลว." 
         ทาวเธอนําพระเถระไปสูบรรณศาลา       ที่กฎุมพีผูนองชายทําเพ่ือ 
ประโยชนแกพระเถระนั้นเทียว  นิมนตใหนั่งเหนือแผนกระดานแลวจําแลง 
เปนสหายท่ีรักไปสูสํานักของกุฎมพีจุลปาละ      ตรัสรองเรียกวา  "แนะ 
ปาละผูสหาย." 
         กุฎมพีจุลปาละรองถามวา   "อะไร ?  สหาย." 
         ท.  ทานรูความท่ีพระเถระมาแลวหรือ  ? 
         จ.  ขาพเจายังไมรู,   ก็พระเถระมาแลวหรือ ? 
         เทวราช   ตรัสวา   "เออ  สหาย   ขาพเจาไปวิหาร   เห็นพระเถระ 
นั่งในบรรณศาลาท่ีทานทํา     มาแลวเดี๋ยวน้ีเอง"    ดังน้ีแลว    เสด็จ 
หลีกไป. 
         ฝายกุฎมพีไปถึงวิหาร   เห็นพระเถระแลว    รองไหกลิ้งเกลือกอยูที่  
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บาทมูล   กลาววา   "ทานผูเจริญเจาขา    ขาพเจาเห็นเหตุนี้แลวจึงไมยอม  
ใหทานบวช"    ดังน้ีเปนตนแลว     ทาํเด็กทาส ๒  คนใหเปนไทใหบวช 
ในสํานักของพระเถระแลว   สั่งวา     "ทานทั้งหลาย    จงนําเอาของฉันมี 
ขาวตมและขาวสวยเปนตน    มาจากภายในบานอุปฏสากพระเถระ"   ดังน้ี  
แลว   มอบใหแลว.   สามเณรท้ังหลาย    ก็ทําวัตรปฏิบัติอุปฏฐากพระเถระ 
แลว.  
         ภายหลังวันหน่ึง   ภิกษุทั้งหลายผูอยูในทิศ    (ผูอยูที่อ่ืน)    มาสู 
พระเชตวัน  ดวยหวังวา   " จักเฝาพระศาสดา"    ถวายบังคมพระศาสดา 
เยี่ยมพระอสีติมหาเถระแลว  เที่ยวจาริกอยูในวิหาร  ถึงท่ีอยูของพระจักขุ- 
ปาสเถระแลว        มีหนาตรงตอท่ีนั้นในเวลาเย็น    ดวยหวังวา  "จักดูแม 
ที่นี้." 
         ในขณะนั้น   มหาเมฆต้ังข้ึนแลว.    พวกเธอคิดวา   "เดี๋ยวน้ีเย็น 
แลว,   และเมฆก็ต้ังข้ึนแลว,   เราจักมาดูแตเชาเทียว"   ดังน้ีแลวกลับไป. 
ฝนตกในปฐมยาม  หยุดในมัชฌิมยาม.  พระเถระเปนผู  (เคย) ปรารภ 
ความเพียร   เดินจงกรมเปนอาจิณ;   เหตุฉะนั้น    จึงลงสูที่จงกรมแลวใน 
ปจฉิมยาม.   แลในกาลน้ัน  ตัวแมลงคอมทอง   (หรือแมลงเมา)    เปน 
อันมาก  ต้ังข้ึนแลว  บนพ้ืนที่ฝนตกใหม.    ตัวเหลาน้ัน    เมื่อพระเถระ 
จงกรมอยู   ไดวิบัติ    (ตาย)  โดยมาก. 
         พวกอันเตวาสิก   ยังไมทันกวาดที่จงกรมของพระเถระแตเชา.  ฝาย 
พวกภิกษุนอกนี้   มาดวยหวังวา      " จักดูที่อยูของพระเถระ"   เห็นสัตว 
ทั้งหลายในท่ีจงกรมแลว   ถามวา "ใครจงกรมในท่ีนี้."  พวกอันเตวาสิก 
ของพระเถระตอบวา   " อุปชฌายของพวกกระผมขอรับ."    เธอท้ังหลาย  
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ติเตียนวา   "ทานท้ังหลายดูกรรมของสมณะเถิด   ในกาลมีจักษุทานนอน 
หลับเสีย  ไมทําอะไร,  ในกาลมีจักษุวิกลเดี๋ยวน้ีไวตัววา  'จงกรม'   ทํา 
สัตวมีประมาณถึงเทาน้ีใหตายแลว   ทานคิดวา    ' จักทําประโยชน'  กลับ 
ทําการหาประโยชนมิได." 
          พวกเธอไปกราบทูลพระตถาคตแลวในขณะน้ันวา        "พระเจาขา 
พระจักขุปาลเถระ  ไวตัววา  'จงกรม'  ทําสัตวมีชีวิตเปนอันมากใหตาย 
แลว."  
          พระศาสดาตรัสถามวา   "ทานท้ังหลายเห็นเธอกําลังทําสัตวมีชีวิต  
เปนอันมากใหตายแลวหรือ ?" 
          ภิกษุเหลาน้ัน    กราบทูลวา "ไมไดเห็น  พระเจาขา." 
          ศ.  ทานท้ังหลายไมเห็นเธอ  (ทําดังน้ัน)  ฉันใดแล  ถึงเธอก็ไม 
เห็นสัตวมีชีวิตเหลาน้ัน  ฉันนั้น.  ภิกษุทั้งหลาย     ข้ึนชื่อวาเจตนาเปนเหตุ 
ใหตาย   ของพระขีณาสพทั้งหลาย  (คือบุคคลผูมีอาสวะสิ้นแลว)  มิไดมี. 
          ภ.  พระเจาขา   เมื่ออุปนิสัยแหงพระอรหัตมีอยู  เหตุไฉนทานจึง 
กลายเปนคนมีจักษุมืดแลว.                             
          ศ.  ดวยอํานาจกรรมอันตนทําไวแลว   ภิกษุทั้งหลาย. 
ภ. ก็ทานไดทํากรรมอะไรไวแลว  พระเจาขา. 
 

                        บรุพกรรมของพระจักขุปาลเถระ         

          พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย   ถาอยางนั้น    ทานท้ังหลาย 
จงฟง"   ดังน้ีแลว   (ตรัสเลาเรื่องวา) 
          ในอดตีกาล  ครั้งพระเจาพาราณสี    ดํารงราชยอยูในกรงุพาราณสี 
หมอผูหน่ึงเท่ียวทําเวชกรรมอยูในบานและนิคม   เห็นหญิงทุรพลดวยจักษุ  
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คนหน่ึง  จึงถามวา   "ความไมผาสุกของทานเปนอยางไร ? 
          หญิงน้ันตอบวา   "ขาพเจาไมแลเห็นดวยดวงตาก." 
          หมอกลาววา    "ขาพเจาจักทํายาใหแกทาน" 
          ญ.  ทําเถิด  นาย. 
          ม.  ทานจักใหอะไรแกขาพเจา ? 
          ญ.  ถาทานอาจจะทําดวงตาของขาพเจาใหกลับเปนปกติได, 
ขาพเจากับบุตรและธิดา  จักยอมเปนทาสีของทาน. 
          ม.   รบัวา  "ดีละ"  ดังน้ีแลว  ประกอบยาใหแลว.  ดวงตากลับ 
เปนปกติ  ดวยยาขนานเดียวเทาน้ัน. 
          หญิงน้ันคิดแลววา  "เราไดปฏิญญาแกหมอนั้นไววา   'จักพรอม 
ดวยบุตรธิดา   ยอมเปนทาสีของเขา '  ก็แตเขาจักไมเรียกเราดวยวาจา 
อันออนหวาน  เราจักลวงเขา."     นางอันหมอมาแลว     ถามวา   " เปน 
อยางไร ?   นางผูเจริญ "    ตอบวา  "เมื่อกอน  ดวงตาของขาพเจา 
ปวดนอย     เด๋ียวน้ีปวดมากเหลือเกิน."    หมอคิดวา    "หญิงน้ีประสงค 
ลวงเราแลวไมใหอะไร   ความตองการของเราดวยคาจางที่หญิงนี้ใหแกเรา 
มิไดมี,  เราจักทําเขาใหจักษุมืดเสียเด๋ียวน้ี"   แลวไปถึงเรือนบอกความ 
นั้นแกภรรยา.    นางไดนิ่งเสีย.    หมอนั้นประกอบยาขนานหน่ึงแลวไปสู 
สํานักหญิงน้ัน  บอกใหหยอดวา    "นางผูเจริญ  ขอทานจงหยอดยาขนาน 
นี้."   ดวงตาทั้งสองขาง    ไดดับวูบแลวเหมือนเปลวไฟ.   หมอนั้นได 
(มาเกิด)   เปนจักขุปาลภิกษุแลว. 
          พระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  กรรมที่บตุรของเราทําแลวใน 
กาลน้ัน    ติดตามเธอไปขางหลัง ๆ.    จริงอยู      ข้ึนชื่อวา    บาปกรรมน้ี   
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ยอมตามผูทําไป   เหมือนลออันหมุนตามรอยเทาโคพลิพัท     (คือโคที่เขา 
เทียมเกวียนบรรทุกสินคา)     ตัวเข็นธุระไปอยู"    ครั้นตรัสเรือ่งนี้แลว 
พระองคผูเปนพระธรรมราชา  ไดตรสัพระคาถานี้สืบอนุสนธิ  ดุจประทับ 
พระราชสาสน    ซึ่งมีดินประจําไวแลว   ดวยพระราชลัญจกรวา 
          ๑.  มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา    มโนเสฏา   มโนมยา 
             มนสา     เจ    ปทุฏเน      ภาสติ   วา  กโรติ  วา 
             ตโต    น  ทุกฺขมเนฺวติ       จกกฺว  วหโต  ปท. 
             "ธรรมทั้งหลาย     มีใจเปนหวัหนา   มใีจเปนใหญ 
             สําเร็จแลวดวยใจ,    ถาบุคคลมีใจราย    พูดอยูก็ดี 
             ทําอยูก็ดี,    ทุกขยอมไปตามเขา     เพราะเหตุนั้น 
             ดุจลอหมุนไปตามรอยเทาโค  ผูนําแอกไปอยูฉะนั้น." 
 

                  แกอรรถ 
          จิตท่ีเปนไปในภูมิ  ๔  แมทั้งหมด      ตางโดยจิตมีกามาวจรกุศลจิต 
เปนตน  ชื่อวา     "มโน"   ในพระคาถานั้น.   ถึงอยางนั้น   ในบทน้ี  
เมื่อนิยม  กะ  กําหนดลง   ดวยอํานาจจิตท่ีเกิดข้ึนแกหมอนั้นในคราวนั้น 
ยอมไดจําเพาะจิต       ที่เปนไปกับดวยโทมนัส       ประกอบดวยปฏิฆะ- 
(อยางเดียว). 
          บทวา  ปุพฺพงฺคมา  คือ  ชื่อวา  มาตามพรอมดวยจิตน้ัน   อันเปน 
หัวหนาไปกอน. 
          บทวา    ธมมฺา   คือ   ชื่อวา    ธรรมเปน   ๔ อยาง    ดวยอํานาจ 
คุณธรรม  เทศนาธรรม ปริยัติธรรม  และนิสสัตตนิชชีวธรรม. ในธรรม 
๔ ประการนัน้   ธรรมศัพทนี้ในคําวา  
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                   "ธรรมและอธรรม  ๒  ประการ ใหผลเหมือนกัน 
          หามิได     อธรรมยอมนําไปสูนรก        ธรรมยอม         
          ใหถึงสุคติ."              
ดังน้ี     ชื่อวาคุณธรรม     (แปลวาธรรมคือคุณ).    ธรรมศัพทนี ้     ใน 
คําวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน  แกทานท้ังหลาย"  
ดังน้ีเปนตน   ชื่อวาเทศนาธรรม  (แปลวาธรรมคือเทศนา ).  ธรรมศัพท 
นี้   ในคําวา   "ภิกษุทั้งหลาย   อนึ่ง  กลุบุตรบางจําพวกในโลกนี้   ยอม 
เรียนธรรม     คือสุตตะ   เคยยะ"    ดังน้ีเปนตน    ชื่อวา    ปริยติัธรรม 
(แปลวาธรรมคือปริยัติ).     ธรรมศัพทนี้      ในคําวา       "ก็สมยันั้นแล 
ธรรมทั้งหลายยอมมี    ขันธทั้งหลายยอมมี"   ดังน้ี    เปนตน   ชื่อวา 
นิสสัตตธรรม      (แปลวาธรรมคือสภาพที่มิใชสัตว)     นัยแมในบทวา 
"นิชชีวธรรม"     (ซึ่งแปลวาธรรมคือสภาพมิใชชีวิต)    ก็ดุจเดียวกัน. 
ในธรรม  ๔  ประการนั้น  นิสสัตตธรรมหรือนิชชวีธรรม  พระศาสดาทรง 
ประสงคแลวในที่นี้.     นิสสัตตธรรมหรือนิชชีวธรรมนั้น     โดยความก็ 
อรูปขันธ ๓  ประการ  คือ "เวทนาขันธ   สัญญาขันธ    สังขารขันธ." 
 เหตุวาอรูปขันธ ๓ ประการน่ัน       ชื่อวามีใจเปนหัวหนาของอรูปขันธ  ๓ 
ประการนั่น. 
            มีคําถามวา    "ก็ใจ  มีวัตถุเดียวกัน    มีอารมณเดียวกัน     เกิดใน 
ขณะเดียวกัน  พรอมกับธรรมเหลาน้ัน    ไมกอนไมหลังกวากัน    ชื่อวา 
เปนหัวหนาของธรรมเหลาน้ันอยางไร  ?" 
            มีคําแกวา    " ใจ   ไดชื่อวาเปนหัวหนาของธรรมเหลาน้ัน      ดวย 
อรรถวา   เปนปจจัยเครื่องยังธรรมใหเกิดข้ึน.   เหมือนอยางวา   เมื่อพวก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 36 

โจรเปนอันมาก     ทําโจรกรรมมีปลนบานเปนตนอยูดวยกัน     เมื่อมีใคร 
ถามวา  "ใครเปนหัวหนาของพวกมัน ?"   ผูใดเปนปจจัยของพวกมัน  คือ 
อาศัยผูใดจึงทํากรรมน้ันได   ผูนั้นชื่อทัตตะก็ตาม   ชื่อมัตตะก็ตาม   เขา 
เรียกวาหัวหนาของมัน  ฉันใด;  คําอุปไมยซ่ึงเปนเครื่องใหอรรถถึงพรอม 
นี้   บัณฑิตพุงรูแจง  ฉันนั้น.  ใจชื่อวาเปนหัวหนาของธรรมทั้งหลายน่ัน 
ดวยอรรถวา  เปนปจจัยเครื่องยังธรรมใหเกิดข้ึนฉะน้ี   เหตุนั้น   ธรรม 
ทั้งหลายน่ัน  จึงชื่อวามีใจเปนหัวหนา,    เพราะเม่ือใจไมเกิดข้ึน    ธรรม 
เหลาน้ันยอมไมสามารถจะเกิดข้ึนได.    ฝายใจ    ถงึเจตสิกธรรมบางเหลา 
แมไมเกิดข้ึน   ก็ยอมเกิดข้ึนไดแท.   อนึ่ง    ใจชื่อวาเปนใหญของธรรม 
ทั้งหลายน่ัน    ดวยอํานาจเปนอธิบดี  เหตุนั้น  ธรรมท้ังหลายน่ันจึงชื่อวา 
มีใจเปนใหญ.    เหมืออยางวา    ชนท้ังหลายมีโจรผูเปนหัวโจกเปนตน 
ผูเปนอธิบดี   ไดชื่อวาเปนใหญของชนท้ังหลายมีโจรเปนตน   ฉันใด, 
ใจผูเปนอธิบดี   ไดชื่อวาเปนใหญของธรรมเหลาน้ัน  ฉันนั้น,    เหตุนั้น 
ธรรมเหลาน้ัน    จึงชื่อวามีใจเปนใหญ.    อน่ึง  สิง่ท้ังหลายน้ัน ๆ เสร็จ 
แลวดวยวัตถุมีไมเปนตน    ก็ชื่อวาของสําเร็จแลวดวยไมเปนตน     ฉันใด. 
แมธรรมท้ังหลายน่ัน      ไดชื่อวาสําเร็จแลวดวยใจ     เพราะเสร็จมาแตใจ 
ฉันนั้น. 
           บทวา  ปทุฏเน  คือ  อันโทษมีอภิชฌาเปนตนซึ่งจรมาประทุษ- 
รายแลว.  จรงิอยู  ใจปกติชื่อวาภวังคจิต,  ภวังคจิตน้ันไมตองโทษ 
ประทุษรายแลว.   เหมือนอยางวา  นาใสเศราหมองแลว  เพราะสีทั้งหลาย  
มีสีเขียวเปนตนซึ่งจรมา    (กลับ )    เปนน้ําตางโดยประเภทมีน้ําเขียว 
เปนตน   จะชื่อวานํ้าใหมก็มิใช  จะชื่อวาน้ําใสตามเดิมนั่นแลก็มใิช ฉันใด,  
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ภวังคจิตแมนั้น อันโทษมีอภิชฌาเปนตน   ที่จรมาประทุษรายแลว   จะชื่อ 
วาจิตใหมก็มิใช  จะชื่อวาภวังคจิตตามเดิมนั่นแลก็มิใช  ฉันนั้น,   เหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย   จิตน้ีผุดผอง   แตมัน 
เศราหมองแลว     เหตุอุปกิเลสทั้งหลายซ่ึงจรมาแล"  ดังน้ี.    ถาบุคคลมี 
ใจรายแลวอยางนี้. 
         บาทพระคาถาวา  ภาสติ  วา   กโรติ  วา  คือ  เมื่อเขาพูด  ยอมพูด 
เฉพาะแตวจีทุจริต  ๔  อยาง,   เมื่อทํา    ยอมทํา    เฉพาะแตกายทุจริต  ๓ 
อยาง,  เมื่อไมพูด  เมื่อไมทํา  เพราะความท่ีตัวเปนผูมีใจอันโทษมีอภิชฌา 
เปนตนประทุษรายแลวน้ัน    ยอมทํามโนทุจริต  ๓ อยางใหเต็ม.  อกุศล- 
กรรมบถ  ๑๐  อยางของเขา   ยอมถึงความเต็มที่   ดวยประการอยางนี้. 
         บาทพระคาถาวา   ตโต   น   ทุกขฺมเนฺวติ  ความวา  ทุกขยอมตาม 
บุคคลน้ันไป  เพราะทุจริต   ๓ อยางนั้น   คือวา   ทกุขที่เปนผลท้ังเปนไป 
ในกาย  ทั้งเปนไปในจิต  โดยบรรยายนี้วา   ทุกขมกีายเปนที่ต้ังบาง  ทุกข 
มีจิตนอกน้ีเปนที่ต้ังบาง    ยอมไปตามอัตภาพนั้น     ผูไปอยูในอบาย  ๔ 
ก็ดี   ในหมูมนุษยก็ดี  เพราะอานุภาพแหงทุจริต. 
         มีคําถามวา   "ทุกขยอมติดตามบุคคลน้ันเหมือนอะไร ?" 
         มีคําแกวา     เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาของโคพลิพัทตัวเข็นไป 
อยู,  อธิบายวา  "เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาของโคพลิพัทอันเขาเทียม 
ไวที่แอก  นําแอกไปอยู.  เหมือนอยางวา  มันลากไปวันหน่ึงก็ดี  สองวัน 
ก็ดี    สิบวันก็ดี   กึ่งเดือนก็ดี  ยอมไมอาจใหลอหมุนกลับ   คือ   ไมอาจ 
ละลอไปได,  โดยที่แทเม่ือมันกาวไปขางหนา  แอกก็เบียดคอ  (ของมัน) 
เมื่อมันถอยหลังลอก็ขูดเน้ือที่ขา,     ลอเบียดเบียนดวยเหตุ  ๒  ประการนี้  
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หมุนตามรอยเทาของมันไป  ฉันใด,  ทุกขทั้งท่ีเปนไปทางกาย   ทั้งท่ีเปน 
ไปทางจิต  อันมีทุจริตเปนมูล  ยอมติดตามบุคคลผูมีใจรายแลว   ทําทุจริต  
๓ ประการใหเต็มที่ต้ังอยู  ในที่เขาไปแลวน้ัน ๆ  มนีรกเปนตน  ฉันนั้นแล. 
          ในกาลจบคาถา   ภิกษุสามพันรูป   ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย       เทศนาไดเปนกถามีประโยชนมีผลแมแกบริษัทผู 
ประชุมกันแลว  ดังนี้แลว 
                 เรือ่งพระจักขปุาลเถระ  จบ.  
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                 ๒. เรื่องมฏัฐกุณฑลี  [๒] 
                    ขอความเบื้องตน 
          ฝายพระคาถาที่สองวา  "มโนปุพฺพงฺคมา"  เปนตน  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงปรารภมัฏฐกุณฑลีมาณพ  ภาษิตแลว    ในกรุงสาวัตถี 
นั่นแล. 
 

             พราหมณทําตุมหูใหบตุร 
          ดังไดสดับมา  ในกรุงสาวัตถี  ไดมีพราหมณคนหน่ึง  ชื่อ  อทินน- 
ปุพพกะ.   เขาไมเคยใหสิ่งของอะไร ๆ  แกใคร ๆ.  เพราะฉะน้ันประชุมชน 
จึงไดต้ังชื่อวา  "อทินนปุพพกะ๑."  เขาไดมีบุตรคนเดียวเปนที่รักใคร 
พอใจ.   ภายหลัง  เขาอยากจะทําเครื่องประดับใหบุตร  คิดวา  "ถาเราจัก 
จางชางทอง  ก็จะตองใหคาบําเหน็จ "  ดังนี้แลวจึงแผทองคํา  ทําให 
เปนตุมหูเกลี้ยง ๆ เสร็จแลว  ไดให  (แกบุตรของตน).  เพราะฉะนั้น 
บุตรของเขาจึงไดปรากฏโดยชื่อวา  "มัฏฐกุณฑลี." 
 

           รักษาบุตรเองเพราะกลวัเสียขวัญขาว 
          ในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได  ๑๖  ป  เกิดเปนโรคผอมเหลือง.   มารดา 
แลดูบุตรแลว  จึงพูดกะพราหมณ  (ผูสามี)   วา  " พราหมณ  โรคเกิด 
ข้ึนแลวแกบุตรของทาน,   ขอทานจงหาหมอมารักษาเขาเสียเถิด." 
          พราหมณตอบวา  "นางผูเจริญ    ถาเราจะหาหมอมา,  เราจะตอง 
 
๑.  ผูไมเคยใหอะไรแกใคร.  
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ใหขวัญ๑ขาวเขา  หลอนชางไมมองดูความเปลืองทรัพยของเรา  (บาง)." 
          นางพราหมณีถามวา  "เมื่อเปนอยางนี้  ทานจะทําอยางไรเลา ? 
พราหมณ. " 
          พราหมณตอบวา  "ทรัพยของเราจะไมขาดไปไดอยางใด  เราจะ 
ทําอยางนั้น." 
          พราหมณนั้นไปยังสํานักพวกหมอแลว  ถามวา  "พวกทานวางเอา 
ขนานไหน ?  แกคนที่เปนโรคชนิดโนน." 
          ลําดับนั้น    พวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เขาเปลือกไมเปนตนแกเขา. 
เขา  (ไป)    เอารากไมเปนตนที่พวกหมอบบอกใหนั้นมาแลว  ทําเอาให 
แกบุตร.  เมื่อพราหมณทําอยูเชนนั้นนั่นแล,  โรคได  (กําเริบ)  กลาแลว 
(จน)  เขาถึงความไมมีใครท่ีจะเยียวยาได.  พราหมณรูวาบุตรทุพพลภาพ 
แลว  จึงหาหมอมาคนหน่ึง.  หมอนั้น  (มา)   ตรวจดูแลว  จึงพูด 
(เลี่ยง)  วา  "ขาพเจามีกิจอยูอยางหน่ึง  ทานจงหาหมออ่ืนมาใหรักษา 
เถิด"  ดังน้ีแลว  บอกเลกิกับพราหมณนั้นแลวก็ลาไป. 
 

       ใหบุตรนอนที่ระเบียงเพราะกลัวเห็นสมบัติ 
          พราหมณรูเวลาวาบุตรจวนจะตายแลวคิดวา  "เหลาชนที่มาแลว ๆ 
เพ่ือประโยชนจะเยี่ยมเยียนบุตรนี้ จักเห็นทรัพยสมบัติภายในเรือน  เรา 
จะเอาเขาไวขางนอก"  ดงัน้ีแลว  จึงนําเอาบุตรออกมาใหนอนท่ีระเบียง 
เรือนขางนอก. 
 

      พระพทุธเจาเล็งเห็นอุปนสิัยของมัฏฐกุณฑลี 
          ในเวลากําลังปจจุสมัย  (คือเวลาจวนสวาง)  วันนั้น  พระผูมี- 
 
๑.  ภตฺตเวตน  คาจางและรางวัล.  
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พระภาคเจา     เสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ       ทรงเล็งดูโลกดวย 
พุทธจักษุ        เพ่ือทอดพระเนตรเหลาสัตวผูเปนเผาพันธุอันพระองคพอ 
แนะนําได   ซึ่งมีกุศลอันหนาแนนแลว  มีความปรารถนา๑ซึ่งไดทําไว 
แลวในพระพุทธเจาแตปางกอนท้ังหลาย  ไดทรงแผตาขายคือพระญาณไป 
ในหมื่นจักรวาล.    มฏัฐกุณฑลีมาณพปรากฏแลว  ณ  ภายในตาขายคือ 
พระญาณน้ัน  โดยอาการอันนอนท่ีระเบียงขางนอกอยางนั้น. 
          พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาแลว  ทรงทราบวา  พราหมณ 
ผูบิดานําเขาออกจากภายในเรือนแลว      ใหนอนในท่ีนั้น     ทรงดําริวา 
"จะมีประโยชนบางหรือไมหนอ   ดวยปจจัยที่เราไปในที่นั้น"  กําลังทรง 
รําพึง  (อยู)  ไดทรงเห็นเหตุนี้วา  "มาณพนี้  จักทําจิตใหเลื่อมใสใน 
เรา  ทํากาละแลว   จักเกิดในวิมานทองสูง  ๓๐  โยชนในดาวดึงสเทวโลก 
มีนางอัปสรเปนบริวารพันหน่ึง.   ฝายพราหมณจักทําฌาปนกิจสรีระนั้น 
รองไหไปในปาชา.     เทพบุตรจักมองดูอัตภาพตนสูงประมาณ  ๓  คาวุต 
(สามรอยเสน)  ประดับดวยเครื่องอลังการ   หนัก  ๖๐  เลมเกวียน   ม ี
นางอัปสรเปนบริวารพันหน่ึง  คิดวา  "  สิริสมบัตินี้  เราไดดวยกรรม 
อะไรหนอ ?"  ดังน้ีแลว  เล็งดูอยู,   ก็ทราบวาไดดวยจิตเลื่อมใสในเรา 
คิดวา    "บิดาไมหาหมอมาใหประกอบยาใหแกเรา  เพราะเกรงวาทรัพย 
จะหมดไป      เดี๋ยวน้ีไปปาชารองไหอยู,     เราจักทําเขาใหถึงประการอัน 
แปลก"  ดังน้ี  ดวยความขัดเคืองในบิดา  จักจําแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลี 
มาณพ  มาทํานองรองไหอยูในที่ใกลปาชา.  ทีนั้น   พราหมณ   จักถามเขา 
วา  "เจาเปนใคร ?"  เขาจักตอบ  ฉันเปนมัฏฐกุณฑลีมาณพ  บุตรของ 
 
๑.  กตาธิการาน  มีอธิการอันทําไวแลว.  
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ทาน." 
          พราหมณ.  ทานไปเกิดในภพไหน ? 
          เทพบุตร.  ในภพดาวดึงส. 
          เมื่อพราหมณถามวา  "เพราะทํากรรมอะไร ?"  เขาจักบอกวา   เขา 
เกิดเพราะจิตท่ีเลื่อมใสในเรา.  พราหมณจักถามเราวา  "ข้ึนชื่อวา ความ 
ทําจิตใหเลื่อมใสในพระองค (เทาน้ัน)  แลวไปเกดิในสวรรค มีหรือ  ?" 
ทีนั้น  เราจักตอบวา  "ไมมีใครอาจจะกําหนดดวยการนับไดวา    ม ี
ประมาณเทานั้นรอย  หรอืเทาน้ันพัน  หรือเทาน้ันแสน"  ดังน้ีแลว    จัก 
ภาษิตคาถาในธรรมบท.  ในกาลจบคาถา   ความตรัสรูธรรม  จักมีแก 
สัตวประมาณแปดหม่ืนสี่พัน.  มฏัฐกุณฑลีเทพบุตร  จักเปนพระโสดาบัน; 
ถึงอทินนปุพพกพราหมณก็เหมือนกัน.  อาศัยกุลบุตรนี้  ความบูชาธรรม 
เปนอันมากจักมี      ดวยประการฉะน้ี,   ในวันรุงข้ึน  ทรงทําความปฏิบัติ 
(ชําระ)  พระสรีระเสร็จแลว  อันภิกษสุงฆหมูใหญแวดลอมแลว  เสด็จ 
เขาไปสูกรุงสาวัตถี  เพ่ือบิณฑบาต     เสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ 
โดยลําดับ. 
 

       มัฏฐกุณฑลีทําใจใหเล่ือมใสในพระพุทธเจา 
          ในขณะน้ัน  มัฏฐกณุฑลีมาณพ  กําลังนอนผินหนาไปขางในเรือน 
พระศาสดาทรงทราบวาไมเห็นพระองค,  จึงไดเปลงพระรัศมีในวาบหน่ึง. 
มาณพคิดวา  "นี่แสงสวางอะไร?"  จึงนอนพลิกกลบัมา  เห็นพระศาสดา 
แลว  คิดวา  "เราอาศัยบิดาเปนอันธพาล  จึงไมไดเขาไปเฝาพระพุทธเจา 
เห็นปานน้ีแลว   ทําความขวนขวายดวยกาย  หรอืถวายทาน  หรือฟง  
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ธรรม,  เดี๋ยวน้ีแมแตมือสองขางของเราก็ยกไมไหว.  กิจท่ีควรทําอยางอ่ืน 
ไมมี"  ดังน้ีแลว  ไดทําใจเทานั้นใหเลื่อม 
 
                                 เพราะใจเลื่อมใสทํากาละไปเกิดในเทวโลก 
           พระศาสดาทรงพระดําริวา    "พอละ  ดวยการท่ีมาณพนี้ทําใจให 
เลื่อมใส  ประมาณเทาน้ัน"  ก็เสด็จหลีกไปแลว.  เมื่อพระตถาคตพอ 
กําลังเสด็จลับตาไป,  มาณพนั้นมีใจเล่ือมใส  ทํากาละแลว  เปนประดุจ 
ดังวา  หลับแลวกลับต่ืนข้ึน  ไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ  ๓๐  โยชน 
ในเทวโลก. 
 
            พราหมณคร่ําครวญถึงบุตร 
           ฝายพราหมณทําฌาปนกิจสรีระมาณพน้ันแลว  ไดมีแตการรองให 
เปนเบื้องหนา,  ไปท่ีปาชา  ทุกวัน ๆ  รองใหพลางบนพลางวา "เจาลูก 
คนเดียวของพออยูที่ไหน ?  เจาลูกคนเดียวของพออยูที่ไหน ?" 
 
          เทพบตุรจําแลงกายไปหาพราหมณ 
           (แม)  เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแลว  คิดวา   "สมบัตินี้เราได 
ดวยกรรมอะไร ?"  เมื่อพิจารณาไปก็รูวา  "ไดดวยใจท่ีเลื่อมใสใน 
พระศาสดา"  ดังน้ีแลว   จึงคิดตอไปวา  "พราหมณผูนี้  ในกาลเม่ือเรา         
ไมสบาย  หาไดใหหมอประกอบยาไม  เดี๋ยวน้ีสิ  ไปปาชารองใหอยู, 
ควรท่ีเราจะทําแกใหถึงประการอันแปลก"  ดังน้ีแลวจึงจําแลงตัวเหมือน 
มัฏฐกุณฑลีมาณพ  มาแลว  ไดกอดแขนยืนรองไหอยู   ในที่ไมไกลปาชา.  
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                  เทพบุตรกับพราหมณโตวาทะกัน 
          พราหมณเห็นเขาแลว  จึงคิดวา   "เรารองไหเพราะโศกถึงบุตร 
กอน,    ก็มาณพน่ัน     รองไหตองการอะไรเลา ?   เราจะถามเขาดู"   ดังน้ี  
แลว   เมื่อจะถาม   ไดกลาวคาถาน้ีวา 
              "ทานตกแตงแลว  เหมือนมฏัฐกุณฑลี  มีภาระ 
        คือระเบียบดอกไม  มีตัวฟุงดวยจันทนเหลือง, 
        กอดแขนท้ังสองคร่ําครวญอยู   ในกลางปาชา, 
        ทานเปนทุกขอะไรหรือ ?" 
          มาณพกลาววา 
              "เรือนรถ   ทําดวยทองคํา  ผุดผอง   เกิดขึน้แลว 
        แกขาพเจา,  ขาพเจาหาคูลอของมันยังไมได                               
        ขาพเจาจักยอมเสียชีวิต   เพราะความทุกขนั้น."                  
          ทีนั้น  พราหมณไดพูดกะเขาวา 
              "พอมาณพผูเจริญ    คูลอของมันนั้น  จะทํา 
        ดวยทองคําก็ตาม    ทําดวยแกวก็ตาม    ทําดวย 
        โลหะกต็าม     ทําดวยเงินก็ตาม     ทานจงบอ 
        ขาพเจาเถิด,      ขาพเจาจะรับประกันใหทานได 
        คูลอ (ของมัน)." 
          มาณพไดฟงคําน้ัน   คิดวา  "  พราหมณผูนี้  ไมทํายาใหแกบุตร 
แลว    ครั้นมาเห็นเรารูปรางคลายบุตร   รองไหอยู   ยังพูดวา   'เราจะ 
ทําลอรถซ่ึงทําดวยทองคําเปนตนให,  ชางเถิด    เราจักแกลงแกเลน"  
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ดังน้ีแลว   จึงกลาววา  "ทานจะทําคูลอใหแกขาพเจาโตเทาไร ?"  เมื่อ 
พราหมณนั้นกลาววา  "ทานจะตอการโตเทาไรเลา ?  จึงบอกวา 
               "ขาพเจาตองการดวยพระจันทร  และพระ- 
        อาทิตยทั้งสองดวง       ทานอันขาพเจาขอแลว 
        โปรดใหพระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองน้ัน 
        แกขาพเจาเถิด." 
         มาณพน้ันกลาวซ้ําแกเขา 
               "พระจันทรและพระอาทิตย  สองแสงเปน 
        คูกัน   ในวิถีทั้งสอง      รถของขาพเจาทําดวย 
        ทองคํา  ยอมงามสมกับคูลออันนัน้." 
         ลําดับนั้น  พราหมณพูดกับเขาวา 
               "พอมาณพ   ทานผูปรารถนาของที่ไมควร 
        ปรารถนา   เปนคนเขลาแท  ๆ,  ขาพเจาเขาใจ 
        วา  ทานจักตายเสียเปลา      จักไมไดพระจันทร 
        และพระอาทิตยทั้งสองเลย." 
         ลําดับนั้น  มาณพจึงพูดกะพราหมณนั้นวา      "ก็บุคคลผูรองไห 
เพ่ือตองการส่ิงซ่ึงปรากฏอยู   เปนคนเขลา   หรือวาบุคคลผูรองไหเพ่ือ 
ตองการส่ิงซ่ึงไมปรากฏอยู   เปนคนเขลาเลา ?"  ดังน้ีแลว   จึงกลาว 
เปนคาถา 
               "แมความไปและความมา   ของพระจันทร 
        และพระอาทิตยก็ปรากฏอยู   ธาตุคือวรรณะแหง                                    
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        พระจันทรและพระอาทิตย     กป็รากฏอยูในวิถี 
        ทั้งสอง  (สวน)  ชนท่ีทํากาละ   ละไปแลว 
        ใครก็ไมแลเห็น,   บรรดาเราท้ังสอง   ผูคร่ําครวญ 
        อยูในท่ีนี้  ใครจะเปนคนเขลากวากัน." 
 

        พราหมณยอมจํานนแลวชมเชยเทพบุตร 
          พราหมณสดับคําน้ันแลว   กําหนดไดวา  "มาณพน้ีพูดถูก"   จึง 
กลาววา 
                    "พอมาณพ  ทานพูดจริงทีเดียว,   บรรดา 
        เราท้ังสอง  ผูคร่ําครวญอยู  (ในท่ีนี้)  ขาพเจา 
        เองเปนคนเขลากวา,   ขาพเจาอยากไดบุตรท่ีทํา 
        กาละแลวคืนมา  เปนเหมือนทารกรองไหอยาก 
        ไดพระจันทร" 
          ดังน้ีแลว  เปนผูหายโศก   เพราะถอยคําของมาณพน้ัน,  เมื่อ 
จะทําความชมเชยมาณพ  ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                         "ทานมาดาขาพเจาซ่ึงเปน๑ผูรอนหนักหนา 
        เหมือนบุคคลดับไฟท่ีติดนํ้ามันดวยนํ้า,   ขาพเจา 
        ยอมยังความกระวนกระวายท้ังปวง   ใหดับได 
 
๑.  สนฺต  ในคาถาเทากับสมาน.          
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        ทานผูบรรเทาความโศกถึงบุตรของขาพเจา     อัน 
        ความโศกครอบงําแลว      ไดถอนลูกศรคือความโศก 
        อันเสียดหฤทัยขาพเจาออกไดหนอ   ขาพเจาน้ัน 
        เปนผูมลีูกศรอันทานถอนเสียแลว   เปนผูเย็นสงบ 
        แลว,   พอมาณพ   ขาพเจาหายเศราโศก  หาย 
        รองไห   เพราะไดฟงถอยคําของทาน." 
 

                       พราหมณซักถามเทพบุตร 
          ขณะนั้น   พราหมณ    เมื่อจะถามเขาวา   "ทานชื่ออะไร  ?"  จึง 
กลาววา 
                "ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ    หรือวาเปน 
        ทาวปุรนิททสักกเทวราช,   ทานช่ือไร ?   หรอื 
        เปนบุตรของใคร ?  อยางไร   ขาพเจาจะรูจัก 
        ทานได ?" 
          ลําดับนั้น  มาณพบอกแกเขาวา 
                "ทานเผาบุตรคนใด   ในปาชาเองแลว  ยอม 
        คร่ําครวญและรองไหถึงบุตรคนใด  บุตรคนน้ัน 
        คือขาพเจา    ทํากุศลธรรมแลว  ถึงความเปนเพ่ือน 
        ของเหลาไตรทศ  (เทพดา)." 
          พราหมณไดกลาววา                          
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                "เมื่อทานใหทานนอยหรือมาก   ในเรอืนของ 
        ตน  หรอืรักษาอุโบสถกรรมเชนนัน้อยู    ขาพเจา 
        ไมเห็น,  ทานไปเทวโลกไดเพราะกรรมอะไร  ?" 
          มาณพไดกลาววา 
                "ขาพเจามีโรค   เจบ็ลําบาก   มีการระส่ํา 
        ระสายอยูในเรือนของตน,   ไดเห็นพระพุทธเจา 
        ผูปราศจากกิเลสธุลี     ขามความสงสัยเสียได 
        เสด็จไปดี   มีพระปญญาไมทราม,   ขาพเจาน้ัน 
        มีใจเบิกบานแลว   มจีิตเลื่อมใสแลว   ไดถวาย 
        อัญชลีแดพระตถาคตเจา.     ขาพเจาไดทํากุศล- 
        กรรมนัน้แลว  จึงไดถึงความเปนเพ่ือนของเหลา 
        ไตรทศ   (เทพดา)." 
 
           พราหมณถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
          เมื่อมาณพน้ัน      กาํลังพูดพร่ําอยูนั่นเทียว,   สรีระทั้งส้ินของ 
พราหมณก็เต็มแลวดวยปติ.  เขาเมื่อจะประกาศปตินั้น  จึงกลาววา 
                "นาอัศจรรยหนอ   นาประหลาดหนอ  วิบาก 
        ของการทําอัญชลีนี้    เปนไปไดเชนนี้         แม 
        ขาพเจา     มีใจเบิกบานแลว      มจีิตเล่ือมใสแลว 
        ถึงพระพุทธเจาวา     เปนสรณะในวันนี้แล."          
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       เทพบุตรโอวาทพราหมณแลวก็หายตัวไป 
           ลําดับนั้น  มาณพไดกลาวตอบวา 
                 "ทานจงเปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว  ถึงพระ- 
        พุทธเจา   ทั้งพระธรรม  ทั้งพระสงฆ  วาเปน 
        สรณะในวันนี้แล          ทานจงเปนผูมีจิตเล่ือมใส 
        อยางน้ันนั่นแล      สมาทานสิกขาบท  ๕   อยา 
        ใหขาดทําลาย,  จงรีบเวนจากปาณาติบาต  (การ 
        ฆาสัตว)    จงเวนของท่ีเจาของยังไมใหในโลก, 
        จงอยาด่ืมน้ําเมา,   จงอยาพูดปด,   และจงเปน 
        ผูเต็มใจดวยภรรยาของตน." 
           เขารับวา   "ดีแลว"    ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีวา 
                 "ดูกอนยักษ๑   ทานเปนผูใครประโยชน 
        แกขาพเจา,  ดูกอนเทพดา      ทานเปนผูใครสิ่งท่ี 
        เกื้อกูลแกขาพเจา,    ขาพเจาจะทํา   (ตาม) 
        ถอยคําของทาน,   ทานเปนอาจารยของขาพเจา, 
        ขาพเจาเขาถึงพระพุทธเจา       วาเปนสรณะดวย, 
        ขาพเจาเขาถึงแมพระธรรม   ซึ่งไมมีสิ่งอ่ืนยิง่กวา 
        วาเปนสรณะดวย,   ขาพเจาเขาถึงพระสงฆของ 
        พระพทุธเจาผูเปนมนุษย  (พิเศษ)   ดุจเทพดา 
        วาเปนสรณะดวย,       ขาพเจาจะรีบเวนจาก 
 
๑.  คํานี้ในท่ีอ่ืนหมายถึงผูดุราย  แตในท่ีนีห้มายถึงผูอันบุคคลควรบูชา.  
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        ปาณาติบาต,   เวนของท่ีเจาของยังไมใหในโลก, 
        ไมด่ืมน้าํเมา,      ไมพูดปด,   และเปนผูเต็มใจ 
        ดวยภรรยาของตน." 
           ลําดับนั้น  เทพบุตรกลาวกะเขาวา  "พราหมณ  ทรัพยในเรือน 
ของทานมีมาก,  ทานจงเขาไปเฝาพระศาสดาแลวถวายทาน,   จงฟงธรรม, 
จงถามปญหา "  ดังน้ีแลว    ก็อันตรธานไป  ณ  ที่นัน้นั่นแล. 
 

                            พราหมณถวายทานแดพระพุทธเจา 
           ฝายพราหมณ  ไปเรือนแลวเรียกนางพราหมณีมา  พูดวา  "นาง 
ผูเจริญ     ฉันจักนิมนตพระสมณโคดมแลวทูลถามปญหา,   หลอนจงทํา 
สักการะ"   ดงัน้ีแลว  ไปสูวิหาร   ไมถวายบังคมพระศาสดาเลย  ไมทํา 
ปฏิสันถาร       ยืน  ณ  ทีค่วรขางหน่ึงแลว   กราบทูลวา   "  พระโคดมผูเจริญ 
ของพระองคกับทั้งพระภิกษุสงฆ          จงทรงรับภัตตาหารแหงขาพระองค 
เพ่ือเสวยในวันนี้ ." 
           พระศาสดาทรงรับแลว.   เขาไดทราบวา   พระศาสดาทรงรับแลว 
จึงมาโดยเร็ว   ใชคนใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารไวในเรือนของตน. 
พระศาสดาอันหมูภิกษุสงฆแวดลอมแลว  เสด็จไปสูเรือนแหงพราหมณนั้น 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงไว.     พราหมณอังคาสแลว      (เลี้ยงแลว) 
โดยเคารพ. 
           มหาชนประชุมกัน.     ไดยินวา    เมื่อพระตถาคตอันพราหมณผู 
มิจฉาทิฏฐินิมนตแลว,   หมูชน ๒  พวกมาประชุมกัน   คือพวกชนผูเปน            
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มิจฉาทิฏฐิประชุมกัน   ดวยต้ังใจวา  "วันนี้       พวกเราจักคอยดูพระ- 
สมณโคดมท่ีถูกพราหมณเบียดเบียนอยู   ดวยการถามปญหา,"   พวกชนผู 
เปนสัมมาทิฏฐิก็ประชุมกัน       ดวยต้ังใจวา    "วันนี้       พวกเราจักคอยดู 
พุทธวิสัย   พุทธลีลา." 
          ลําดับนั้น       พราหมณเขาไปเฝาพระตถาคตผูทรงทําภัตกิจเสร็จแลว 
นั่งบนอาสนะตํ่า      ไดทลูถามปญหาวา      " พระโคดมผูเจริญ       มีหรือ 
ข้ึนชื่อวา    เหลาชนที่ไมไดถวายทานแกพระองค  ไมไดบูชาพระองค   ไม 
ไดฟงธรรม  ไมไดรักษาอุโบสถเลย     ไดไปเกิดในสวรรค   ดวยมาตรวา 
ใจเลื่อมใสอยางเดียวเทานั้น ?" 
          ศ.  พราหมณ   เหตุใดทานมาถามเรา,   ความท่ีตนทําใจใหเลื่อมใส 
ในเราแลวเกิดในสวรรค  อันมัฏฐกุณฑลีผูบุตรของทานบอกแกทานมิใช 
หรือ ? 
          พ.  เม่ือไร ?  พระโคดมผูเจริญ. 
          ศ.  วันนี้ทานไปปาชาคร่ําครวญอยู.     เห็นมาณพคนหน่ึง   กอด 
แขนคร่ําครวญอยูในที่ไมไกลแลว    ถามวา 
               "ทานตกแตงแลวเหมือนมฏัฐกุณฑลี     มีภาระ 
                คือระเบียบดอกไม        มีตัวฟุงดวยจันทนเหลือง" 
ดังน้ีเปนตน  มิใชหรือ ?  เมื่อจะทรงประกาศถอยคําท่ีชนทั้งสองกลาวกัน 
แลวไดตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลีทั้งหมด.     เพราะฉะน้ันแลเรื่องมัฏฐกุณฑลีนั้น 
จึงไดชื่อวาเปนพุทธภาษิต.  ก็แล   ครัน้พระศาสดาตรัสเลาเรื่องมัฏฐกุณฑลี 
นั้นแลว   จึงตรัสวา  "พราหมณ   ใชวาจะมีแตรอยเดียวและสองรอย,  
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โดยที่แท  การท่ีจะนับเหลาสัตวซึ่งทําใจใหเลื่อมใสในเราแลวเกิดในสวรรค 
ยอมไมมี."   มหาชนไดเปนผูเกิดความสงสัยแลว. 
          ลําดับนั้น       พระศาสดาทรงทราบความท่ีมหาชนนั้นไมสิ้นความ 
สงสัย   ไดทรงอธิษฐานวา     " ขอมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร        จงมาพรอมดวย 
วิมานทีเดียว."   เธอมีอัตภาพอันประดับแลวดวยเครื่องอาภรณทิพย   สูง 
ประมาณ  ๓  คาวุตมาแลว      ลงมาจากวิมาน   ถวายบังคมพระศาสดาแลว 
ไดยืน  ณ  ทีค่วรขางหน่ึง. 
          ลําดับนั้น  พระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอวา  "ทานทํากรรมส่ิงไร 
จึงไดสมบัตินี้"    ไดตรัสพระคาถาวา 
                 "เทพดา   ทานมีกายงามยิ่งนัก   ยืนทําทิศ 
        ทั้งส้ินใหสวาง     เหมือนดาวประจํารุง,     เทพ 
        ผูมีอานุภาพมาก   เราขอถามทาน  (เมื่อ)  ทาน 
        เปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว." 
          เทพบุตรกราบทูลวา  "พระองคผูเจริญ   สมบัตินี้ขาพระองคได 
แลว  เพราะทําใหใหเลื่อมใสในพระองค." 
          ศ.  สมบัตินี้  ทานไดแลว  เพราะทําใจใหเลื่อมใสในเราหรือ  ? 
          ท.  พระเจาขา. 
          มหาชนแลดูเทพบุตรแลว   ไดประกาศความยินดีวา   "แนะพอ  ! 
พุทธคุณนาอัศจรรยจริงหนอ   บุตรของพราหมณ   ชื่อวา  อทินนปุพพกะ 
ไมไดทําบุญอะไร ๆ  อยางอ่ืน   ยังใจใหเลื่อมใสพระศาสดาแลว      ได 
สมบัติเห็นปานนี้."  
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                  ใจเปนใหญในกรรมทุกอยาง 
         ลําดับนั้น     พระศาสดาตรัสแกพวกชนเหลาน้ันวา    "ในการทํา 
กรรมท่ีเปนกุศลและอกศุล      ใจเปนหัวหนา   ใจเปนใหญ,   เพราะวา 
กรรมท่ีทําดวยใจอันผองใสแลว         ยอมไมละบุคคลผูไปสูเทวโลกมนุษยโลก 
ดุจเงาฉะน้ัน"    ครั้นตรัสเรื่องนี้แลว  พระองคผูเปนธรรมราชา  ไดตรัส 
พระคาถานี้สืบอนุสนธิ       ดุจประทับพระราชสาสนซึ่งมีดินประจําไวแลว 
ดวยพระราชลัญจกรวา:- 
         ๒.      มโนปุพฺพงฺคมา   ธมมฺา   มโนเสฏา  มโนมยา 
        มนสา   เจ   ปสนฺเนส     ภาสติ    วา   กโรติ   วา 
        ตโต    น     สุขมเนฺวติ    ฉายาว    อนุปายินี. 
             " ธรรมทั้งหลาย   มีใจเปนหัวหนา   มใีจเปน 
        ใหญ    สําเร็จแลวดวยใจ     ถาบคุคลมีใจผองใส 
        แลว    พูดอยูก็ดี    ทําอยูก็ดี     ความสุขยอมไป 
        ตามเขา    เพราะเหตุนั้น     เหมือนเงาไปตามตัว 
        ฉะนั้น. 
 

                                      แกอรรถ 
         จิตท่ีเปนไปใน  ๔๑   ภูมิ  แมทั้งหมด  เรียกวาใจ  ในพระคาถานั้น 
ก็จริง   โดยไมแปลกกัน,   ถึงอยางนั้น   เมื่อนิยม  กะ  กําหนดลง  ในบทนี ้
ยอมไดแกจิตเปนกามาพจรกุศล  ๘  ดวง;      ก็เม่ือกลาวดวยสามารถวัตถุ 
 
๑.  ภูมิ  ๔  คือ  กามาวจรภูมิ  ๑  รูปาวจรภมิู  ๑  อรูปาวจรภูมิ  ๑  โลกุตรภูมิ  ๑.  
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ยอมไดแกจิตประกอบดวยญาณ      เปนไปกับดวยโสมนัสแมจากกามาพจร 
กุศลจิต  ๔  ดวงเทาน้ัน. 
          บทวา  ปุพฺพงฺคมา  ความวา  ประกอบกับใจซึ่งเปนผูไปกอนน้ัน. 
ขันธ  ๓  มีเวทนาเปนตน   ชื่อวาธรรม.    แทจริง  ใจเปนหัวหนาของ 
อรูปขันธทั้ง ๓   มีเวทนาขันธเปนตนน้ัน    โดยอรรถคือเปนปจจัยเครื่อง 
ใหเกิดข้ึน    เหตุนั้นขันธทั้ง ๓  ประการน่ัน    จึงชื่อวามีใจเปนหัวหนา. 
เหมือนอยางวา    เม่ือทายกเปนอันมาก    กําลังทําบุญ      มถีวายบาตรและ 
จีวรเปนตน  แกภิกษุสงฆหมูใหญก็ดี  มีบูชาอันยิ่ง  และฟงธรรม   และ 
ตามประทีป      และทําสักการะดวยระเบียบดอกไมเปนตนก็ดี      ดวยกัน 
เมื่อมีผูกลาววา    "ใครเปนหัวหนาของทายกเหลานั้น,"    ทายกผูใดเปน 
ปจจัยของพวกเขา,     คือพวกเขาอาศัยทายกผูใดจึงทําบุญเหลานั้นได, 
ทายกผูนั้น    ชื่อติสสะก็ตาม    ชื่อปุสสะก็ตาม    ประชุมชนยอมเรียกวา 
"เปนหัวหนาของพวกเขา"     ฉันใด,     คําอุปไมยซ่ึงเปนเครื่องใหเกิด 
เนื้อความถึงพรอมน้ี    บณัฑิตพึงทราบฉันนั้น.   ใจชื่อวาเปนหัวหนาของ 
ธรรมเหลาน้ี        ดวยอรรถวาเปนปจจัยเครื่องใหเกิดข้ึนดวยประการฉะน้ี  
เหตุนั้น      ธรรมเหลาน้ี    จึงชื่อวามีใจเปนหัวหนา.   แทจริง  ธรรมเหลาน้ัน 
เมื่อใจไมเกิดข้ึน      ยอมไมสามารถจะเกิดข้ึนได,      สวนใจ  เมื่อเจตสิก 
บางเหลาถึงยังไมเกิดข้ึน   ก็เกิดข้ึนไดแท.   และใจชื่อวาเปนใหญกวาธรรม 
เหลาน้ี     ดวยอํานาจเปนอธิบดี    เพราะฉะนั้น   ธรรมเหลาน้ี     จึงชื่อวา 
มีใจเปนใหญ.    อน่ึง  สิง่ของท้ังหลายนั้น ๆ    เสร็จแลวดวยวัตถุมีทองคํา 
เปนตน   กช็ือ่วาสําเร็จแลวดวยทองคําเปนตน   ฉันใด,  ถึงธรรมท้ังหลาย  
นั่นก็ไดชื่อวา  สําเร็จแลวดวยใจ   เพราะเปนของเสร็จมาแตใจ  ฉันนั้น.   
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         บทวา  ปสนฺเนน    ความวา  ผองใสแลว     ดวยคุณท้ังหลาย    ม ี
ความไมเพงเล็งเปนตน. 
         สองบทวา   ภาสติ   วา   กโรติ   วา   ความวา   บุคคลมีใจเห็น 
ปานน้ี     เมือ่จะพูด    ยอมพูดแตวจีสุจริต   ๔ อยาง    เมื่อจะทํา    ยอมทํา 
แตกายสุจริต  ๓  อยาง    เม่ือไมพูด   เมื่อไมทํา   ยอมทําแตมโนสุจริต  ๓ 
อยางใหเต็มท่ี    เพราะความท่ีตัวเปนผูมีใจผองใสแลว    ดวยคุณท้ังหลาย 
มีความไมเพงเล็งเปนตนน้ัน.       กุศลกรรมบถ  ๑๐  ของเขายอมถึงความ 
เต็มที่  ดวยประการอยางนี้. 
         บาทพระคาถาวา    ตโต    น    สขุมเนฺวติ    ความวา    ความสุข 
ยอมตามบุคคลน้ันไป      เพราะสุจริต   ๓  อยางนั้น.     กุศลท้ัง  ๓  ภูมิ๑  
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคแลวในที่นี้,       เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึง 
ทราบอธิบายวา    "ความสุขที่เปนผล   ซึ่งเปนไปในกายและเปนไปในจิต 
(โดยบรรยายนี้)  วา    ' ความสุขมีกายเปนที่ต้ังบาง   ความสุขมีจิตนอกน้ี  
เปนที่ต้ังบาง'      ยอมตามไป   คือวา  ยอมไมละบุคคลน้ัน    ผูเกดิแลวใน 
สุคติภพก็ดี   ต้ังอยูแลวในที่เสวยสุขในสุคติก็ดี   เพราะอานุภาพแหงสุจริต 
ที่เปนไปในภูมิ  ๓.     มคํีาถามสอดเขามาวา     "เหมือนอะไร"    แกวา 
" เหมือนเงามีปกติไปตามตัว"    อธิบายวา    เหมือนอยางวา    ธรรมดา 
เงาเปนของเน่ืองกับสรีระ  เมื่อสรีระเดินไป  มันกเ็ดินไป,  เมื่อสรีระหยุดอยู 
มันก็หยุด,   เมื่อสรีระนั่ง   มันก็นั่ง,   ไมมีใครสามารถท่ีจะวากลาวกะมัน 
ดวยถอยคําอันละเอียดก็ดี   ดวยถอยคําอันหยาบก็ดีวา   "เจาจงกลับไปเสีย  
 
๑.  ภูมิ  ๓  คือ   กามาวจรภูมิ  ๑   รูปาวจรภมิู  ๑  อรูปาวจรภูมิ  ๑.  
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หรือเฆ่ียนตีแลวจึงใหกลับได."   ถามวา  "เพราะเหตุไร ?"   ตอบวา 
"เพราะมันเปนของเนื่องกับสรีระ   ฉันใด.   ความสุขที่เปนไปในกายและ 
"เพราะมันเปนของเนื่องกับสรีระ  ฉันใด.   ความสุขที่เปนไปในกายและ 
เปนไปในจิต  ตางโดยสุขมีกามาพจรสุขเปนตน  มีกุศลแหงกุศลกรรมบถ 
๑๐   เหลาน้ี  ที่บุคคลประพฤติมากแลว    และประพฤติดีแลว    เปนรากเหงา 
ยอมไมละ  (บุคคลน้ัน)    ในที่แหงเขาไปแลวและไปแลว   เหมือนเงาไป 
ตามตัว  ฉันน้ันแล." 
          ในกาลจบคาถา   ความตรัสรูธรรม     ไดมแีลวแกเหลาสัตวแปด 
หม่ืนสี่พัน,     มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร      ต้ังอยูแลวในพระโสดาปตติผล, 
อทินนปุพพกพราหมณ   ก็เหมือนกัน.    เขาไดหวานสมบัติใหญถึงเทาน้ัน 
ลงไวในพระพุทธศาสนาแลว  ดังนี้แล. 
                      เรื่องมัฏฐกณุฑลี  จบ.  
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               ๓. เรื่องพระติสสเถระ [๓] 
                    ขอความเบื้องตน 
          พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระติสสเถระ 
ไดตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม"  เปนตน. 
 

           พระติสสเถระเปนผูวายากและถือตัว 
         ดังไดสดับมา      ทานติสสเถระนั้น      เปนโอรสพระปตุจฉาของ 
พระผูมีพระภาคเจา   บวชในกาลเปนคนแก   บริโภคลาภสักการะอันเกิด 
ข้ึนแลว    ในพระพุทธศาสนา    มีรางกายอวนพี    มีจีวรรีดเรียบรอยแลว๑ 

โดยมากน่ังอยูที่โรงฉันกลางวิหาร.     ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลาย       มาแลว 
เพ่ือประโยชนจะเฝาพระตถาคต       ไปสูสํานักแหงเธอ       ดวยสําคัญวา 
" นี่  จักเปนพระเถระผูใหญ"   ดังน้ีแลว  ถามถึงวัตร  ถามถึงกิจควรทํา 
มีนวดเทาเปนตน.   เธอนิ่งเสีย. 
         ลําดับนั้น       ภิกษุหนุมองคหน่ึงถามเธอวา       "ทานมีพรรษา 
เทาไร ?"    เมื่อเธอตอบวา   " ยังไมมีพรรษา    ขาพเจาบวชแลว    ใน 
กาลเปนคนแก"    จึงกลาววา    "ทานขรัวตาผูมีอายุ  ฝกไดยาก๒  ทาน 
ไมรูจักประมาณตน,    ทานเห็นพระเถระผูใหญมปีระมาณเทานี้แลว    ไม 
ทําวัตรแมมาตรวาสามีจิกรรม           เม่ือวัตรอันพระเถระเหลาน้ีถามโดย 
เอ้ือเฟออยู     ทานน่ิงเสีย,    แมมาตรวาความรังเกียจ    ก็ไมมีแกทาน" 
 
๑.  อาโกฏิตปฺปจฺจาโกฏิเตหิ  แปลวา  ทุบแลวและทุบเฉพาะแลว.    ๒. แนะนํายาก.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 58 

ดังน้ี     จึงโบกมือ    (เปนที่รุกราน).    เธอยังขัตติยมานะใหเกิดข้ึนแลว 
ถามวา  "พวกทานมาสูสํานักใคร ?"  เมื่ออาคันตุกภิกษุเหลาน้ันตอบวา 
"มาสูสํานักของพระศาสดา"    จึงกลาววา   " ก็พวกทานคาดขาพเจาวา 
" นี่ใคร ? '  ขาพเจาจักตัดมูล๑ของพวกทานเสียใหได"  ดังน้ีแลว   รองไห 
เปนทุกข  เสียใจ  ไดไปสูสํานักของพระศาสดาแลว. 
 

            พระติสสะทูลเรื่องแดพระศาสดา 
          ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสถามเธอวา "ติสสะ   เปนอะไรหนอ ? 
เธอจึงเปนทุกข  เสียใจ   มีน้ําตาอาบหนา   รองไห  มาแลว."   ฝายภิกษุ 
เหลาน้ัน  (คือพวกภิกษุอาคันตุกะ)  คิดวา   "ภิกษุนั้น  คงไปทํากรรม 
ขุนมัวอะไร ๆ "   ดังน้ี   จึงไปกับพระติสสะน้ันทีเดียว   ถวายบังคมพระ- 
ศาสดาแลว   ไดนั่ง  ณ  ทีค่วรขางหน่ึง.    พระติสสะน้ัน     อันพระศาสดา 
ตรัสถามแลว     ไดกราบทูลวา   " พระองคผูเจริญ       ภิกษุเหลาน้ีดาขา 
พระองค." 
          ศ.   ก็เธอน่ังแลวท่ีไหน ? 
          ต.   ทีโ่รงฉันกลางวิหาร  พระเจาขา. 
          ศ.   ภิกษุเหลาน้ีมา  เธอไดเห็นหรือ ? 
          ต.   เห็น  พระเจาขา. 
          ศ.  เธอไดลุกข้ึนทําการตอนรับหรือ ? 
ต. ไมไดทํา  พระเจาขา. 
 
๑.  ตัดความเปนสมณะ  คือ  ใหขาดจากสมณภาพ.  
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          ศ.   เธอไดถามโดยเอ้ือเฟอถึงการรับบริขาร       ของภิกษุเหลาน้ัน 
หรือ ? 
          ต.  ขาพระองคไมไดถามโดยเอื้อเฟอ   พระเจาขา. 
          ศ.   เธอไดถามโดยเอ้ือเฟอถึงธรรมเนียม   หรือนํ้าด่ืมหรือ ? 
          ต.   ขาพระองคไมไดถามโดยเอื้อเฟอ  พระเจาขา. 
          ศ.   เธอนําอาสนะมาแลว   ทําการนวดเทาใหหรือ ? 
ต. ไมไดทํา  พระเจาขา. 
 

                          พระติสสะไมยอมขมาภิกษุสงฆ 
          ศ.    ติสสะ    วัตรทั้งปวงนั่น     เธอควรทําแกภิกษุผูแก.     การท่ี 
เธอไมทําวัตรทั้งปวงน่ัน    นั่งอยูในทามกลางวิหาร    ไมสมควร,    โทษ 
ของเธอเองมี,   เธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสีย. 
          ต.  พระองคผูเจริญ    พวกภิกษุนี้ไดดาขาพระองค,    ขาพระองค 
ไมยอมขอโทษเธอ. 
          ศ.   ติสสะ     เธออยาไดทําอยางนี้.   โทษของเธอเองมี  เธอจงขอ 
โทษภิกษุเหลาน้ันเสีย. 
          ต.  พระองคผูเจริญ   ขาพระองคไมยอมขอโทษภิกษุเหลาน้ี . 
          ลําดับนั้น    พระศาสดา    เม่ือภิกษุทั้งหลายยกราบทูลวา    "ขาแต 
พระองคผูเจริญ      พระติสสะน้ีเปนคนวายาก"      ดังน้ีแลว       ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย    ติสสะน้ี     มิใชเปนผูวายากแตในบัดนี้เทาน้ัน,    ถึงใน 
กาลกอน       ติสสะน้ีก็เปนคนวายากเหมือนกัน,"       เม่ือภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทั้งหลาย  ทราบความท่ี  
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เธอเปนผูวายากแตในบัดนี้เทาน้ัน,      เธอไดทําอะไรไวในอดีตกาล" 
ดังน้ีแลว      จึงตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย   ถาอยางนั้น     ทานท้ังหลายจงฟง" 
ดังน้ีแลว   ไดทรงนําเรื่องอดีตมา.         
      

                          บรุพกรรมของพระติสสะ 
          ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพาราณสี      เสวยราชสมบัติอยูในเมือง 
พาราณสี,     ดาบสชื่อเทวละ  อยูในหิมวันตประเทศ  ๘  เดือน  ใครจะ 
เขาไปอาศัยพระนครอยู   ๔  เดือน  เพ่ือตองการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว 
จึงมาจากหิมวันตประเทศ    พบพวกคนเฝาประตูพระนคร     จึงถามวา 
"พวกบรรพชิตผูมาถึงพระนครน้ีแลว     ยอมพักอยูที่ไหนกัน ?"     เขา 
ทั้งหลายบอกวา  "ที่โรงนายชางหมอ     ขอรับ."  เธอไปสูโรงนายชาง 
หมอแลว   ยนืที่ประตูกลาววา     "ถาทานไมมีความหนักใจ,  ขาพเจา 
ขอพักอยูในโรงสักราตรหีน่ึง."   ชางหมอกลาววา   "กลางคืน   กิจของ 
ขาพเจาท่ีโรงไมมี.    โรงใหญ,    นิมนตทานอยูตามสบายเถิด    ขอรับ " 
ดังน้ีแลว    มอบโรงถวาย. 
          เมื่อเธอเขาไปนั่งแลว.    ดาบสแมอีกองคหนึ่ง     ชื่อนารทะมาจาก 
หินวันตประเทศ    ไดขอพักอยูราตรีหน่ึงกะนายชางหมอ.    นายชางหมอ 
คิดวา  "ดาบสองคมากอน  พึงเปนผูอยากจะอยูดวยกันกับดาบสองคนี้  
หรือไม    (กไ็มทราบ),    เราจะปลีกตัวเสีย"    ดังน้ีแลว    จึงกลาววา 
" ถาทานองคเขาไปกอน   จักพอใจไซร,    ทานจงพักอยูตามความพอใจ 
ของดาบสองคกอนเถิด   ขอรับ."    นารทดาบสน้ัน    เขาไปหาเธอแลว 
กลาววา  "ทานอาจารย    ถาทานไมมีความหนักใจ,    ผมขอพักอยูใน  
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โรงนี้ราตรีหน่ึงเถิด"    เมื่อเธอกลาววา  "โรงใหญ,    ทานจงเขาไปอยู   
ที่สวนขางหน่ึงเถิด"  ดังน้ีแลว   จึงเขาไปน่ัง  ณ  ที่อีกสวนหนึ่งแหงเธอผู 
เขาไปกอน. 
 

                        โทษของการนอนไมเปนที่ 
           ดาบสแมทั้งสองรูป     พูดปราศรัยชวนใหระลึกถึงกันแลว,     ใน 
เวลาจะนอน.   นารทดาบสกําหนดท่ีนอนแหงดาบสและประตูแลวจึงนอน. 
สวนเทวลดาบสนั้น  เมื่อจะนอน   หาไดนอนในที่ของตนไม.   (ไพล) 
นอนขวางที่กลางประตู.   นารทดาบส   เมื่อออกไปในราตรี   ไดเหยียบที่ 
ชฎาของเธอ.  เมื่อเธอกลาววา   "ใครเหยียบเรา ?"  นารทดาบสกลาววา 
" ทานอาจารย  ผมเอง." 
           ท.  ชฎิลโกง   ทานมาจากปาแลว  เหยียบทีช่ฎาของเรา. 
           น.  ทานอาจารย    ผมไมทราบวาทานนอนท่ีนี้     ขอทานจงอดโทษ 
แกผมเถิด.   เม่ือเธอกําลังบนอยูนั้นแล,  ออกไปขางนอกแลว.  เทวลดาบส 
นอกน้ีคิดวา     "ดาบสรูปนี้     แมเขามาจะพึงเหยียบเรา"      ดังน้ีแลว 
จึงไดกลับนอนหันศีรษะไปทางเทา. 
           ฝายนารทดาบส  เมื่อจะเขาไปคิดวา  "แมทีแรก   เราไดผิดแลวใน 
ทานอาจารย,  บัดนี้   เราจะเขาไปโดยทางเทาของทาน"   ดังน้ีแลว  เมื่อ 
มา  ไดเหยียบที่คอแหงเธอ,   เมื่อเธอกลาววา  "นี่ใคร ?"  จึงกลาววา 
" ทานอาจารย   ผมเอง"    เมื่อเธอกลาววา  "ชฏลิโกง  ทีแรกทาน 
เหยียบที่ชฎาของเราแลว  เดี๋ยวน้ีเหยียบที่คอเราอีก   เราจักสาปทาน"  
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จึงกลาววา  "ทานอาจารย    โทษของผมไมมี,   ผมไมทราบวาทานนอน 
แลวอยางนั้น.   ผมเขามาดวยคิดวา  ' แมทีแรกความผิดของเรามีอยู,   เดี๋ยวนี้  
เราจักเขาไปโดยทางเทาทาน'   ดังน้ี    ขอทานจงอดโทษแกผมเถิด."  
 

                   ดาบสทั้งสองตางสาปกัน 
         ท.  ชฎลิโกง   เราจะสาปทาน. 
         น.  ทานอาจารย   ทานอยาทําอยางนี้เลย. 
         เธอมิเอ้ือเฟอถอยคําของนารทดาบสน้ัน   ยังขืนสาปนารทดาบสนั้น 
( ดวยคาถา )   วา 
              "พระอาทิตย  มรีัศมีต้ัง  ๑,๐๐๐  มีเดชต้ัง   ๑๐๐ 
        มีปกติกําจัดความมืด,     พอพระอาทิตยขึ้นมาใน 
        เวลาเชา   ขอศีรษะของทานจงแตกออก ๗  เสีย่ง." 
         นารทดาบส    กลาววา    " ทานอาจารย    โทษของผมไมมี    เมื่อ 
กําลังพูดอยูทีเดียว   ทานไดสาปแลว.    โทษของผูใดมีอยู    ขอศีรษะของ 
ผูนั้นจงแตก,    ของผูไมมีโทษ   จงอยาแตก"   ดังน้ีแลว  ไดสาป   (ดวย 
คาถา)   วา                                                      
              " พระอาทิตย   มีรัศมีต้ัง  ๑,๐๐๐ มีเดชต้ัง  ๑๐๐                        
        มีปกติกําจัดความมืด,    พอพระอาทิตยขึ้นมาใน 
        เวลาเชา  ขอศีรษะของทานจงแตกออก  ๗  เส่ียง." 
และนารทดาบสน้ัน   มีอานุภาพใหญ     ตามระลึกชาติได  ๘๐ กัลป     คือ 
ในอดีตกาล  ๔๐ กัลป   ในอนาคตกาล  ๔๐ กลัป.   เพราะเหตุนั้นทานคิด 
วา   "ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแหงใครหนอแล ?"  ดังน้ี   เมือ่ใครครวญ 
ไป   ก็ทราบวา   "จักตกในเบ้ืองบนแหงอาจารย"   อาศัยความกรุณาใน  
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เธอ  จ่ิงไดหามอรุณข้ึนดวยกําลังฤทธิ์." 
 

           ประชาชนเดือดรอนตลอดถึงพระราชา 
         ชาวพระนคร    เมื่ออรุณไมข้ึนอยู     ก็พากันไปสูประตูพระราชวัง 
แลวกราบทูลพิไรวา     "ขาแตสมมติเทพ  เมื่อพระองคทรงครองราชสมบัติ  
อยู.  อรุณไมข้ึน,     ขอพระองคจงทรงพระกรุณาโปรดใหอรุณข้ึน    เพ่ือ 
ขาพระองคทั้งหลายเถิด."  
        พระราชา  ทรงพิจารณาจริยาอนุวัตร    มีกายกรรมเปนตน    ของ 
พระองค  มิไดทรงเห็นการอันไมสมควรอะไร ๆ จึงทรงพระดําริวา   "เหตุ 
อะไรหนอแล ?"    ดังน้ี    ทรงระแวงวา    "ชะรอยจะเปนความวิวาทของ 
พวกบรรพชติ"     ดังน้ีแลว  จึงตรัสถามวา    "พวกบรรพชิตในพระนครน้ี 
มีอยูบางหรือ ?"  เมื่อมีผูกราบทูลวา    "เมื่อเวลาเย็นวานนี้   มีพวกบรรพชิต 
มาสูโรงนายชางหมอ    พระเจาขา "    พระราชามีราชบุรุษถือคบนําเสด็จ 
ไปท่ีนั้น  ในทันใดนั้นเอง   ทรงอภิวาทพระนารทดาบสแลว   ประทับ  ณ 
ที่ควรขางหน่ึงตรัสถามวา 
                "ผูเปนเจานารทะ   การงานทั้งหลายของพวก 
        ชมพูทวีป   ยอมเปนไปไมได,   โลกเกิดมืดแลว            
        เพราะเหตุอะไร      ทานอันขาพเจาถามแลว    ได 
        โปรดบอกเหตุนั้นแกขาพเจา." 
        นารทดาบส       เลาเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแลว       ถวายพระพรวา 
" อาตมภาพ      อันดาบสรูปนี้สาปแลวเพราะเหตุนี้,       เมื่อเปนอยางนั้น  
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อาตมาภาพจึงไดกลาวสาปบางวา   "โทษของขาพเจาไมมี.      โทษของ 
ผูใดมี;     ความสาปจงตกลงในเบ้ืองบนแหงผูนั้นแล"     ก็ครั้นสาปแลว 
จึงคิดวา   "ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแหงใดหนอแล ?"  เมื่อใครครวญ 
ไปก็เห็นวา   "ในเวลาพระอาทิตยข้ึน     ศีรษะของอาจารยจักแตกออก 
๗ เสี่ยง"  ดังน้ีแลว   อาศัยความกรุณาในทาน   จึงมิใหอรุณข้ึนไป. 
         ร.  ก็อยางไร  อันตรายจะไมพึงมีแกทานเลา  ขอรับ ? 
         น.  ถาทานขอโทษอาตมภาพเสีย  อันตรายก็จักไมพึงมี. 
         ร.   ถาอยางนั้น  ทานจงขอโทษเสียเถิด. 
         ท.  ชฎลินั่นเหยียบอาตมภาพ   ที่ชฎาและที่คอ   อาตมภาพไมยอม 
ขอโทษชฎิลโกงน่ัน. 
         ร. ขอทานจงขอโทษเสียเถิด  ขอรับ  ทานอยาทําอยางนี้. 
         เทวลดาบสทูลวา  "อาตมภาพ ไมยอมขอโทษ"  แมเมื่อพระราชา 
ตรัสวา   "ศีรษะของทานจักแตกออก  ๗  เสี่ยง"  ดงัน้ี   ก็ยังไมยอมขอโทษ 
อยูนั่นเอง. 
         ลําดับนั้น   พระราชาตรัสกับเธอวา     "ทานจักไมยอมขอโทษตาม 
ชอบใจของตนหรือ ?"  ดังน้ีแลว     จึงรับสั่งใหราชบุรุษจับเทวลดาบสน้ัน 
ที่มือ  ที่เทา  ที่ทอง  ที่คอ  ใหกมลงที่บาทมูลแหงนารทดาบส. 
         นารทดาบสกลาววา   "อาจารย  เชิญทานลุกข้ึนเถิด,    ขาพเจายอม  
ยกโทษใหแกทาน    ดังน้ีแลว   ถวายพระพรวา   "มหาบพิตร  ดาบส 
รูปนี้หาไดขอโทษอาตมภาพตามใจสมัครไม,  มีสระอยูในท่ีไมไกลสระหนึ่ง 
ขอพระองครับสั่งใหเธอยืนทูนกอนดินเหนียวบนศีรษะ    แชน้ําอยูในสระ 
นั้นแคคอ.  พระราชารับสั่งใหทําอยางนั้นแลว.  นารทดาบสเรียกเทวลดาบส  
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มาวา    "ทานอาจารย    ครั้นฤทธิ์อันผมคลายแลว.    เมื่อแสงพระอาทิตย 
ต้ังข้ึนอยู,       ทานพึงดําลงเสียในน้ําแลว       โผลข้ึนไปเสียโดยทางอื่น." 
กอนดินเหนียวบนศีรษะของเทวลดาบสนั้น  พอรศัมีแหงพระอาทิตยถูกเขา 
เทาน้ัน   ก็แตกออก ๗ เส่ียง,   เทวลดาบสน้ัน   ดาํลงหนีไปท่ีอ่ืนแลว. 
 

               เวรไมระงับดวยผูกเวร 
           พระศาสดา       ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว       ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  พระราชาในกาลน้ัน  ไดเปนอานนทแลว .   เทวลดาบส 
ไดเปนติสสะแลว,   นารทดาบส  ไดเปนเราเอง,   ถึงในครั้งน้ัน  ติสสะ 
นี้ก็เปนผูวายากอยางนี้เหมือนกัน"   ดงัน้ีแลว  รับสั่งเรียกติสสเถระมาแลว 
ตรัสวา  "ติสสะ  ก็เมื่อภิกษุคิดอยูวา  'เราถูกผูโนนดาแลว   ถูกผูโนน 
ประหารแลว      ถูกผูโนนชนะแลว  ผูโนนไดลักส่ิงของของเราไปแลว' 
ดังน้ี   ชื่อวาเวรยอมไมระงับได;  แตเมื่อภิกษุไมเขาไปผูกอยูอยางนั้นนั่นแล 
เวรยอมระงับได,'  ดังน้ีแลว   ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา:- 
           ๓.         อกฺโกจฺฉ ิ ม  อวธิ  ม          อชิน ิ  ม  อหาสิ   เม           
        เย  จ  ต   อุปนยฺยนฺติ         เวร  เตส  น  สมฺมติ. 
        อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม           อชนิิ   ม   อหาสิ  เม 
        เย     จ   ต    นูปนยฺหนฺติ    เวร   เตสูปสมฺมติ.         
              "ก็ชนเหลาใด  เขาไปผูกความโกรธนั้นไววา 'ผูโนน 
        ไดดาเรา    ผูโนนไดตีเรา     ผูโนนไดชนะเรา    ผูโนน 
        ไดลักสิง่ของของเราแลว'  เวรของชนเหลาน้ัน   ยอมไม 
        ระงับได,  สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธนั้น  
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          ไววา  'ผูโนนไดดาเรา   ผูโนนไดติเรา  ผูโนนไดชนะ 
เราผูโนนไดลักสิ่งของของเราแลว'    เวรของชนเหลา 
นั้นยอมระงับได." 
 

                                            แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อกฺโกจฺฉิ  คือ   ดาแลว.     บทวา 
อวธิ   คือ  ประหารแลว .    บทวา  อชนิิ    คือ    ไดชนะเราดวยการอาง 
พยานโกงบาง   ดวยการกลาวโตตอบถอยคําบาง  ดวยการทําใหยิ่งกวาการ 
ทําบาง. 
          บทวา  อหาสิ   คือ   ผูโนนไดลักของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผา 
เปนตน  สิ่งใดส่ิงหน่ึงของเรา. 
          สองบทวา   เย    จ   ต   เปนตน    ความวา   ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
คือ  เทพดาหรือมนุษย  คฤหัสถหรือบรรพชิต   เขาไปผูกความโกรธนั้น 
คือมีวัตถุเปนตนวา   "คนโนนไดดาเรา"   ดุจพวกคนขับเกวียน   ขันทุบ 
เกวียนดวยชะเนาะ   และดุจพวกประมง    พันสิ่งของมีปลาเนา    เปนตน 
ดวยวัตถุมีหญาคาเปนตน  บอยๆ,  เวรของพวกเขาเกิดข้ึนแลว  คราวเดียว 
ยอมไมระงับ    คือวายอมไมสงบลงได. 
          บาทพระคาถาวา  เย จ ต นูปนยฺหติ  ความวา  ชนเหลาใด 
ไมเขาไปผูกความโกรธนั้น   คือมีคําดําเปนตนเปนท่ีต้ัง    ดวยอํานาจการ 
ไมระลึกถึงและการไมทําไวในใจบาง    ดวยอํานาจการพิจารณาเห็นกรรม 
อยางนี้วา    "ใคร ๆ ผูหาโทษมิได       แมทานคงจักดาแลวในภพกอน 
คงจักประหารแลว  (ในภพกอน )   คงจักเบิกพยานโกงชนะแลว    (ใน 
ภพกอน)    สิ่งของอะไรๆ ของใครๆ  ทานคงจักขมแหงชิงเอาแลว   (ใน  
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ภพกอน).     เพราะฉะนั้น     ทานแมเปนผูไมมีโทษ     จึงไดผลที่ไมนา 
ปรารถนา   มีคําดาเปนตน"   ดังน้ีบาง,    เวรของชนเหลาน้ัน    แมเกิด 
แลวเพราะความประมาท    ยอมสงบไดดวยการไมผูก   (โกรธ )   นี้   ดุจ 
ไฟไมมีเธอเกิดข้ึนแลวดับไปฉะนั้นแล. 
          ในกาลจบเทศนา      ภิกษุแสนหนึ่ง     ไดบรรลุอริยผลท้ังหลายมี 
โสดาปตติผลเปนตน.   พระธรรมเทศนาไดเปนกถามีประโยชนแกมหาชน 
แลว.   พระติสสเถระ   ถึงเปนคนวายาก  กก็ลายเปนคนวางายแลวดังน้ีแล. 
                        เรื่องพระติสสเถระ  จบ.  
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       ๔. เรือ่งความเกิดข้ึนของนางกาลียักษิณี  [๔] 
                 ขอความเบื้องตน         
         พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภหญิงหมัน 
คนใดคนหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา     "น  หิ  เวเรน   เวรานิ" 
เปนตน. 
 

              มารดาหาภรรยาใหบตุร 
         ดังไดสดับมา  บุตรกุฎมพีคนหน่ึง  เมื่อบิดาทํากาละแลว  ทําการ 
งานทั้งปวง  ทั้งที่นา  ทั้งที่บาน  ดวยตนเอง   ปฏบิัติมารดาอยู.     ตอมา 
มารดาไดบอกแกเขาวา  "พอ  แมจักนํานางกุมาริกามาใหเจา." 
         บุ.  แม  อยาพูดอยางนี้เลย,   ฉันจักปฏิบัติแมไปจนตลอดชีวิต. 
         ม.  พอ   เจาคนเดียวทําการงานอยู    ทั้งท่ีนาและที่บาน,    เพราะ 
เหตุนั้น    แมจึงไมมีความสบายใจเลย,    แมจักนํานางกุมาริกามาใหเจา. 
         เขาแมหาม  (มารดา)   หลายครัง้แลวไดนิ่งเสีย.    มารดานั้นออก 
จากเรือน  เพ่ือจะไปสูตระกูลแหงหนึ่ง. 
         ลําดับนั้น  บุตรถามมารดาวา    "แมจะไปตระกูลไหน?"  เมื่อ 
มารดาบอกวา  "จะไปตระกูลชื่อโนน "  ดังน้ีแลว  หามการท่ีจะไป 
ตระกูลนั้นเสียแลว     บอกตระกูลที่ตนชอบใจให.  มารดาไดไปตระกูลนั้น 
หม้ันนางกุหาริกาไวแลว   กําหนดวัน     (แตงงาน)    นํานางกุมาริกาคน 
นั้นมา  ไดทําไวในเรือนของบุตร.   นางกุมาริกาน้ัน    ไดเปนหญิงหมัน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 69 

ทีนั้น    มารดาจึงพูดกะบุตรวา  "พอ   เจาใหแมนํานางกุมาริกามาตาม  
ชอบใจของเจาแลว      บดันี้      นางกุมาริกาน้ันเปนหมัน,       ก็ธรรมดา 
ตระกูลที่ไมมีบุตรยอมฉิบทาย.  ประเพณียอมไมสืบเนื่องไป,  เพราะฉะนั้น 
แมจักนํานางกุมาริกาคนอ่ืนมา   (ใหเจา)"    แมบุตรนั้นกลาวหามอยูวา 
"อยาเลย  แม"  ดังน้ี  ก็ยังไดกลาว  (อยางนั้น)  บอยๆ.  หญิงหมัน 
ไดยินคําน้ี     จึงคิดวา    "ธรรมดาบุตร    ยอมไมอาจฝนคํามารดาบิดา 
ไปได,  บัดนี้  แมผัวคิดจะนําหญิงอ่ืน  ผูไมเปนหมันมาแลว   กจั็กใชเรา 
อยางทาสี,  ถาอยางไรเราพึงนํานางกุมาริกาคนหน่ึงมาเสียเอง"  ดังน้ีแลว 
จึงไปยังตระกูลแหงหนึ่ง     ขอนางกุมาริกา    เพ่ือประโยชนแกสามี,    ถูก 
พวกชนในตระกูลนั้นหามวา  "หลอนพูดอะไรเชนนั้น"   ดังน้ีแลว   จึง 
ออนวอนวา   "ฉันเปนหมัน   ตระกูลท่ีไมมีบุตร  ยอมฉิบทาย  บุตรีของ 
ทานไดบุตรแลว  จักไดเปนเจาของสมบัติ,   ขอทานโปรดยกบุตรีนั้นให 
แกสามีของฉันเถิด"    ดงัน้ีแลว   ยังตระกูลนั้นใหยอมรับแลว    จึงนํามา 
ไวในเรือนของสามี.                                                        
          ตอมา  หญิงหมันนั้น   ไดมีความปริวิตกวา    "ถานางคนน้ีจักได 
บุตรหรือบุตรีไซร  จักเปนเจาของสมบัติแตผูเดียว,  ควรเราจะทํานางอยา 
ใหไดทารกเลย." 
 

                      เมียหลวงปรงุยาทําลายครรภเมียนอย 
           ลําดับนั้น  หญิงหมันจึงพูดกะนางนั้นวา    "ครรภต้ังข้ึนในทอง 
หลอนเมื่อใด   ขอใหหลอนบอกแกฉันเม่ือน้ัน."    นางนั้นรับวา   "จะ" 
เมื่อครรภต้ังแลว    ไดบอกแกหญิงหมันนั้น.     สวนหญิงหมันนั้นแลให  
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ขาวตมและขาวสวยแกนางนั้นเปนนิตย.   ภายหลัง     นางไดใหยาสําหรับ 
ทําครรภใหตก    ปนกับอาหารแกนางน้ัน.    ครรภก็ตก   [แทง].   เมื่อ 
ครรภต้ังแลวเปนครั้งท่ี ๒   นางก็ไดบอกแกหญิงหมันนั้น.   แมหญิงหมัน 
ก็ไดทําครรภใหตก  ดวยอุบายอยางนั้นน่ันแล  เปนครั้งท่ี ๒.  
           ลําดับนั้น  พวกหญิงท่ีคุนเคยกัน   ไดถามนางนั้นวา  "หญิงรวม 
สามีทําอันตรายหลอนบางหรือไม ?      นางแจงความน้ันแลว     ถูกหญิง 
เหลาน้ันกลาววา   "หญิงอันธพาล   เหตุไร   หลอนจึงไดทําอยางนั้นเลา ? 
หญิงหมันนี้      ไดประกอบยาสําหรับทําครรภใหตกใหแกหลอน    เพราะ 
กลัวหลอนจะเปนใหญ,    เพราะฉะนั้น   ครรภของหลอนจึงตก,    หลอน 
อยาไดทําอยางนี้อีก." ในครั้งท่ี ๓   นางจึงมิไดบอก.    ตอมา    [ฝาย]  
หญิงหมันเห็นทองของนางนั้นแลวจึงกลาววา  "เหตุไร ?    หลอนจึงไม 
บอกความท่ีครรภต้ังแกฉัน "  เมื่อนางนั้นกลาววา  "หลอนนําฉันมาแลว 
ทําครรภใหตกไปเสียถึง ๒ ครั้งแลว,   ฉันจะบอกแกหลอนทําไม ?"   จึง 
คิดวา "บัดนี้   เราฉิบหายแลว    คอยแลดูความประมาทของนางกุมาริกา 
นั้นอยู.     เมือ่ครรภแกเต็มที่แลว,     จึงไดชอง     ไดประกอบยาใหแลว 
ครรภไมอาจตก    เพราะครรภแก    จึงนอนขวาง    [ทวาร].    เวทนา 
กลาแข็งข้ึน.  นางถึงความส้ินชีวิต.๑ 

           นางต้ังความปรารถนาวา   "เราถูกมันใหฉิบหายแลว,    มันเองนํา 
เรามา    ทําทารกใหฉิบหายถึง ๓ คนแลว,    บัดนี้     เราเองก็จะฉิบหาย, 
บัดนี้     เราจุติจากอัตภาพน้ี     พึงเกิดเปนนางยักษิณี    อาจเค้ียวกินทารก 
ของมันเถิด"   ดังน้ีแลว    ตายไปเกิดเปนแมแมวในเรือนน้ันเอง.    ฝาย 
สามี    จับหญิงหมันแลว    กลาววา "เจาไดทําการตัดตระกูลของเราให 
 
๑.ชีวิตกฺขย.  
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ขาดสูญ"    ดงัน้ีแลว      ทบุดวยอวัยวะท้ังหลายมีศอกและเขาเปนตนให 
บอบซํ้าแลว.    หญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั้นแล     แลวไดเกิดเปน 
แมไกในเรือนน้ันเหมือนกัน. 
 

        ผลัดกันสังหารคนละชาติดวยอํานาจผูกเวร 
          จําเนียรกาลไมนาน     แมไกไดตกฟองหลายฟอง.     แมแมวมากิน 
ฟองไกเหลานั้นเสีย.    ถึงครั้งท่ี ๒  ครัง้ท่ี ๓   มันกไ็ดกินเสียเหมือนกัน. 
แมไกทําความปรารถนาวา  "มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแลว    เดี๋ยวน้ี  
มันก็อยากกินตัวเราดวย.  เดี๋ยวน้ี    เราจุติจากอัตภาพน้ีแลว   พึงไดกินมัน 
กับลูกของมัน"  ดังน้ีแลว   จุติจากอัตภาพน้ัน  ไดเกิดเปนแมเสือเหลือง. 
ฝายแมแมว      ไดเกิดเปนแมเนื้อ.      ในเวลาแตเนื้อน้ันคลอดลูกแลว  ๆ 
แมเสือเหลือง      ก็ไดมากินลูกท้ังหลายเสียถึง ๓ ครั้ง.     เมื่อเวลาจะตาย  
แมเน้ือทําความปรารถนาวา   "พวกลูกของเรา   แมเสือเหลืองตัวน้ีกินเสีย 
ถึง ๓ ครั้งแลว   เดี๋ยวน้ีมนัจักกินตัวเราดวย.    เดี๋ยวน้ีเราจุติจากอัตภาพนี้  
แลว     พึงไดกินมันกับลกูของมันเถิด"    ดังน้ีแลว    ไดตายไปเกิดเปน  
นางยักษิณี.   ฝายแมเสือเหลือง   จุติจากอัตภาพน้ันแลวไดเกิดเปนกุลธิดา*  
ในเมืองสาวัตถี.     นางถงึความเจริญแลว    ไดไปสูตระกูลสามีในบานริม 
ประตู  [เมือง].  ในกาลตอมา  นางไดคลอดบุตรคนหน่ึง.   นางยกัษิณี 
จําแลงตัวเปนหญิงสหายที่รักของเขามาแลว   ถามวา    "หญิงสหายของฉัน 
อยูที่ไหน ?"   พวกชาวบานไดบอกวา    "เขาคลอดบุตรอยูภายในหอง." 
นางยักษิณีฟงคําน้ัน  แสรงพูดวา    "หญิงสหายของฉันคลอดลูกเปนชาย 
หรือหญิงหนอ.  ฉันจักดเูด็กนั้น"    ดงัน้ีแลวเขาไปทําเปนแลดูอยู    จับ 
 
๑.  หญิงสาวของตระกูล  หญิงสาวในตระกูล  หรือหญิงสาวมิตระกูล.  
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ทารกกินแลวก็ไป    ถึงในหนท่ี๒   กไ็ดกินเสียเหมือนกัน.   ในหนที่ ๓ 
นางกุลธิดามีครรภแก   เรยีกสามีมาแลว     นอกวา    "นาย    นางยักษิณี 
คนหน่ึงกินบุตรของฉันเสียในที่นี้  ๒  คนแลวไป,  เดี๋ยวน้ี  ฉันจักไปสูเรือน 
แหงตระกูลของฉันคลอดบุตร"   ดังน้ีแลว    ไปสูเรือนแหงตระกูลคลอด 
[บุตรที่นั่น].  ในกาลน้ัน  นางยักษิณีนั้นถึงคราวสงน้ํา.   ดวยวา   นาง 
ยักษิณีทั้งหลายตองตักน้ํา     จากสระอโนดาตทูนบนศีรษะมา     เพ่ือทาว 
เวสสวัณ     ตามวาระ    ตอลวง ๔ เดือนบาง   ๕ เดือนบางจึงพน    (จาก 
เวร)  ได.    นางยักษิณีเหลาอ่ืนมีกายบอบช้ํา     ถงึความส้ินชีวิตบางก็มี. 
สวนนางยักษิณีนั้น   พอพนจากเวรสงนํ้าแลวเทานั้น    กร็ีบไปสูเรือนน้ัน 
ถามวา   "หญิงสหายของฉันอยูที่ไหน?"   พวกชาวบานบอกวา  "ทาน 
จักพบเขาท่ีไหน  ?     นางยักษิณีคนหน่ึงกินทารกของเขาท่ีคลอดในที่นี้, 
เพราะฉะนั้น   เขาจึงไปสูเรือนแหงตระกูล."  นางยักษิณีนั้นคิดวา      "เขา 
ไปในที่ไหน ๆ   ก็ตามเถิด   จักไมพนเราได"  ดังน้ีแลว   อันกําลังเวรให 
อุตสาหะแลว   ว่ิงบายหนาไปสูเมือง.   ฝายนางกุลธิดา   ในวันเปนที่รับชือ่ 
ใหทารกนั้นอาบนํ้า   ต้ังชื่อแลว    กลาวกะสามีวา  "นาย  เดี๋ยวน้ี   เรา 
พากันไปสูเรือนของเราเถิด"    อุมบุตรไปกับสามี    ตามทางอันตัดไปใน 
ทามกลางวิหาร     มอบบุตรใหสามีแลว    ลงอาบนํ้าในสระโบกขรณีขาง 
วิหารแลว   ข้ึนมารับเอาบุตร.   เมื่อสามีกําลังอาบนํ้าอยู,  ยืนใหบุตรดื่มนม 
แลเห็นนางยักษิณีมาอยู   จําไดแลว   รองดวยเสียงอันดังวา  "นาย  มาเร็วๆ 
เถิด  นี้นางยักษิณีตนน้ัน"    ดังน้ีแลว    ไมอาจยืนรออยูจนสามีนั้นมาได 
ว่ิงกลับบายหนาไปสูภายในวิหารแลว.                          
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                   เวรไมระงบัดวยเวร  แตระงับไดดวยไมผูกเวร 
         ในสมยันั้น    พระศาสดา    ทรงแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท. 
นางกุลธิดาน้ัน        ใหบุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแหงพระตถาคตเจา 
แลวกราบทูลวา      "บุตรคนนี้      ขาพระองคถวายแดพระองคแลว    ขอ 
พระองคประทานชีวิตแกบุตรขาพระองคเถิด."    สุมนเทพ    ผูสิงอยูที่ซุม 
ประตู       ไมยอมใหนางยักษิณีเขาไปขางใน.       พระศาสดารับสั่งเรียก 
พระอานนทเถระมาแลว  ตรัสวา   "อานนท    เธอจงไปเรียกนางยักษิณี 
นั้นมา."   พระเถระเรียกนางยักษิณีนั้นมาแลว.   นางกุลธิดา   กราบทูลวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ    นางยักษิณีนี้มา."    พระศาสดาตรัสวา     "นาง 
ยักษิณีจงมาเถิด,      เจาอยาไดรองไปเลย"     ดังน้ีแลว     ไดตรสักะนาง 
ยักษิณีผูมายืนอยูแลววา   "เหตุไร?    เจาจึงทําอยางน้ัน     ก็ถาพวกเจา 
ไมมาสูเฉพาะหนาพระพุทธเจา   ผูเชนเราแลว    เวรของพวกเจา    จักได 
เปนกรรมต้ังอยูชั่วกัลป      เหมือนเวรของงูกับพังพอน,     ของหมีกับไม 
สะครอ   และของกากับนกเคา,   เหตุไฉน    พวกเจาจึงทําเวรและเวรตอบ 
แกกัน?  เพราะเวรยอมระงับไดดวยความไมมีเวร  หาระงับไดดวยเวรไม" 
ดังน้ีแลว  ไดตรัสพระคาถานี้วา 
         ๔.   น    หิ  เวเรน  เวรานิ         สมฺมนฺตีธ   กทุาจน 
             อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ            เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน. 
               "ในกาลไหน ๆ  เวรท้ังหลายในโลกน้ี  ยอม                    
             ไมระงับดวยเวรเลย    ก็แตยอมระงับไดดวยความ 
             ไมมเีวร,   ธรรมนี้เปนของเกา."  
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                             แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   น   หิ  เวเรน    เปนตน    ความวา 
เหมือนอยางวา     บุคคล     แมเม่ือลางที่ซึ่งเปอนแลวดวยของไมสะอาดมี 
น้ําลายและน้ํามูกเปนตน   ดวยของไมสะอาดเหลานั้นแล    ยอมไมอาจทํา 
ใหเปนที่หมดจด  หายกลิน่เหม็นได,  โดยที่แท   ทีน่ั้นกลับเปนที่ไมหมด 
จดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกวาเกาอีก    ฉันใด.     บุคคลเมื่อดาตอบชนผูดาอยู 
ประหารตอบชนผูประหารอยู   ยอมไมอาจยังเวรใหระงับดวยเวรได,  โดย 
ที่แท   เขาชือ่วาทําเวรน่ันเองใหยิ่งข้ึน  ฉันนั้นนัน่เทียว.  แมในกาลไหน  ๆ 
ข้ึนชื่อวาเวรท้ังหลาย    ยอมไมระงับไดดวยเวร,    โดยที่แท    ชื่อวายอม 
เจริญอยางเดียว   ดวยประการฉะนี้. 
           สองบทวา  อเวเรน  จ  สมฺมนติฺ   ความวา   เหมือนอยางวาของ 
ไมสะอาด    มีน้ําลายเปนตนเหลาน้ัน     อันบุคคลลางดวยนํ้าที่ใสยอมหาย 
หมดได,  ที่นั้นยอมเปนที่หมดจด   ไมมีกลิ่นเหม็น  ฉันใด,  เวรท้ังหลาย  
ยอมระงับ     คือยอมสงบ     ไดแก     ยอมถึงความไมมีดวยความไมมีเวร 
คือดวยนํ้าคือขันติและเมตตา    ดวยการทําไวในใจโดยแยบคาย  [และ] 
ดวยการพิจารณา  ฉันนั้นนั่นเทียว. 
           บาทพระคาถาวา  เอส  ธมฺโม  สนฺนตโน  ความวา  ธรรมน้ี 
คือท่ีนับวา    ความสงบเวร    ดวยความไมมีเวร    เปนของเกา   คือเปน 
มรรคาแหงพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา    และพระขีณาสพท้ังหลาย 
ทุก ๆ  พระองค  ดําเนินไปแลว. 
           ในกาลจบพระคาถา   นางยักษิณีนั้น  ต้ังอยูในพระโสดาปตติผล 
แลว.   เทศนาไดเปนกถามีประโยชน  แมแกบริษัทผูประชุมกันแลว.  
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                  นางยักษณีิรูฝนมากฝนนอย 
          พระศาสดา  ไดตรัสกะหญิงน้ันวา     "เจาจงใหบุตรของเจาแกนาง 
ยักษิณีเถิด." 
          ญ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคกลัว. 
          ศ.   เจาอยากลัวเลย,    อันตรายยอมไมมีแกเจา     เพราะอาศัยนาง 
ยักษิณีนี้. 
          นางไดใหบุตรแกนางยักษิณีนั้นแลว.    นางยักษิณีนั้นอุมทารกน้ัน 
จูบกอดแลว  คืนใหแกมารดาอีก  ก็เริม่รองไห. 
          ลําดับนั้น  พระศาสดา   ตรัสถามนางยักษิณีนั้นวา     "อะไรน่ัน ?" 
          นางยักษิณีนั้นกราบทูลวา      "ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อกอน 
ขาพระองค    แมสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยไมเลือกทาง    ยังไมไดอาหารพอ 
เต็มทอง,  บัดนี้   ขาพระองคจะเลี้ยงชีพไดอยางไร." 
          ลําดับนั้น    พระศาสดา     ตรสัปลอบนางยักษิณีนั้นวา  "เจาอยา 
วิตกเลย"  ดังน้ีแลว  ตรัสกะหญิงน้ันวา     "เจาจงนํานางยักษิณีไปให 
อยูในเรือนของตนแลว   จงปฏิบัติดวยขาวตมและขาวสวยอยางดี."  หญิง 
นั้นนํานางยักษิณีไปแลว   ใหพักอยูในโรงกระเด่ือง   ไดปฏิบติัดวยขาวตม 
และขาวสวยอยางดีแลว.     ในเวลาซอมขาวเปลือก   สากปรากฏแกนาง 
ยักษิณีนั้นดุจตอยศีรษะ.     เขาจึงเรียกนางกุลธิดาผูสหายมาแลว     พูดวา 
" ฉันจักไมอาจอยูในที่นี้ได    ขอทานจงใหฉันพักอยูในที่อ่ืนเถิด"  แม 
อันหญิงสหายน้ันใหพักอยูในที่เหลาน้ี     คือในโรงสาก   ขางตุมน้ํา  ริม 
เตาไฟ  ริมชายคา   ริมกลงหยากเยื่อ  ริมประตูบาน,  (นาง)  ก็กลาววา 
" ในโรงสากน้ี   สากยอมปรากฏดุจตอยศีรษะฉันอยู,  ที่ขางตุมน้ําน้ี  พวก  
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เด็กยอมราดนํ้าเปนเดนลงไป,    ที่ริมเตาไฟน้ี   ฝูงสุนัขยอมมานอน,    ที่ 
ริมชายคาน้ี   พวกเด็กยอมทําสกปรก,   ที่ริมกองหยากเยื่อน้ี    ชนทั้งหลาย 
ยอมเทหยากเยื่อ,  ที่ริมประตูบานน้ี  เด็กพวกชาวบาน  ยอมเลนการพนัน 
กันดวยคะแนน"   ดังน้ีแลว  ไดหามท่ีทั้งปวงน้ันเสีย. 
           ครั้งน้ัน  หญิงสหาย  จึงใหนางยักษิณีนั้นพักอยูในที่อันสงัดภายนอก 
บานแลว         นําโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตนอยางดีไปเพื่อนาง 
ยักษิณีนั้น   แลวปฏิบัติในท่ีนั้น.  นางยักษิณีนั้น  คิดอยางนี้วา   "เด๋ียวน้ี  
หญิงสหายของเรานี้        มีอุปการะแกเรามาก,       เอาเถอะเราจักทําความ 
แทนคุณสักอยางหนึ่ง"    ดังน้ีแลว    ไดบอกแกหญิงสหายวา     "ในปนี้  
จักมีฝนดี,   ทานจงทําขาวกลาในท่ีดอนเถิด,   ในปนี้ฝนจักแลง    ทานจง 
ทําขาวกลาในที่ลุมเถิด.   ขาวกลาอันพวกชนท่ีเหลือทําแลว    ยอมเสียหาย 
ดวยนํ้ามากเกินไปบาง   ดวยนํ้านอยบาง.   สวนขาวกลาของนางกุลธิดาน้ัน 
ยอมสมบูรณเหลือเกิน. 
 

              นางยักษิณีเริ่มต้ังสลากภัต 
            ครั้งน้ัน  พวกชนที่เหลือเหลานั้น  พากันถามนางวา   "แม  ขาว 
กลาท่ีหลอนทําแลว  ยอมไมเสียหายดวยนํ้ามากเกินไป  ยอมไมเสียหายดวย 
น้ํานอยไป, หลอนรูความท่ีฝนดีและฝนแลงแลวจึงทําการงานหรือ ?  ขอน้ี  
เปนอยางไรหนอแล ?"     นางบอกวา  "นางยักษิณี     ผูเปนหญิงสหาย 
ของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแลงแกฉัน,    ฉันทําขาวกลาท้ังหลายในท่ี 
ดอนและท่ีลุม  ตามคําของยักษิณีนั้น,  เหตุนั้น  ขาวกลาของฉันจึงสมบูรณดี, 
พวกทานไมเห็นโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตน   ที่ฉันนําไปจากเรือน  
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เนืองนิตยหรือ ?   สิ่งของเหลาน้ัน   ฉันนําไปใหนางยักษิณีนั้น.  แมพวก 
ทานก็จงนําโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตนอยางดี     ไปใหนางยักษิณี 
บางซิ,  นางยักษิณีก็จักแลดูการงานของพวกทานบาง." 
           ครั้งน้ัน   พวกชนชาวเมืองทั้งสิ้น   พากันทําสักการะแกนางยักษิณี 
นั้นแลว.   จําเดิมแตนั้นมา   นางยักษิณีแมนั้น   แลดกูารงานท้ังหลายของ 
ชนทั้งปวงอยู   ไดเปนผูถึงลาภอันเลิศ   [และ]  มบีริวารมากแลว. 
           ในกาลตอมา  นางยักษิณีนั้นเริ่มต้ังสลากภัต  ๘  ที่แลว.    สลากภัต  
นั้น   ชนทั้งหลายยังถวายอยูจนกาลทุกวันนี้แล. 
                    เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี  จบ.  
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    ๕. เรื่องภกิษุชาวเมืองโกสัมพี  [๕] 

                     ขอความเบื้องตน 
           พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพวกภิกษุ 
ชาวเมืองโกสัมพี   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปเร   จ   น  วชิานนฺติ" 
เปนตน. 

   พระวินยัธรกับพระธรรมกถึกเถียงกันเรื่องวนิัย 
           ความพิสดารวา  ภิกษุ  ๒  รูป  คือ พระวินัยธรรูป ๑  พระธรรม- 
กถึกรูป  ๑  มีบริวารรูปละ  ๕๐๐  ไดอยูที่โฆสิตาราม   ใกลเมอืงโกสัมพี. 
วันหน่ึง  ในภิกษุ  ๒ รูปนั้น   พระธรรมกถึก  ไปถามแลว   เวนน้ําชําระ 
ที่เหลือไวในภาชนะ   ที่ซุมน้ําแลว    กอ็อกมา.   ภายหลัง    พระวินัยธร 
เขาไปท่ีซุมนํ้าน้ัน       เห็นน้ําน้ัน      ออกมาถามพระธรรมกถึกนอกนี้วา 
"ผูมีอายุ  ทานเหลือนํ้าไวหรือ ?" 
           ธ.  ขอรับ  ผูมีอายุ. 
           ว.  ทานก็ไมรูวาอาบัติ   ในเพราะการเหลือนํ้าไวนี้หรือ ? 
           ธ.  ขอรับ  ผมไมทราบ 
           ว.  ไมรูก็ชางเถิด  ผูมีอายุ   เปนอาบัติในขอน้ี. 
           ธ.  ถาอยางนั้น   ผมจักทําคืนอาบัตินั้นเสีย. 
           ว.  ผูมีอายุ  ก็ถาวาขอน้ันทานไมแกลงทํา  เพราะความไมมีสติ, 
อาบัติไมมี.  
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           พระธรรมกถึกนั้น  ไดเปนผูมีความเห็นอาบัตินั้นวามิใชอาบัติ. 
           ฝายพระวินัยธร  ไดบอกแกพวกนิสิตของตนวา "พระธรรมกถึก 
รูปนี้    แตตองอาบัติก็ไมรู."   พวกนิสติพระวินัยธรนั้น    เห็นพวกนิสิต  
ของพระธรรมกถึกน้ันแลว    ไดกลาววา    "พระอุปชฌายของพวกทาน 
แมตองอาบัติแลว  ก็ไมรูวาเปนอาบัติ."  พวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้น 
ไปแจงแกพระอุปชฌายของตนแลว.    พระธรรมกถึกนั้น    พูดอยางนี้วา 
"พระวินัยธรรูปนี้     เมื่อกอนพูดวา    'ไมเปนอาบัติ,'     เดี๋ยวน้ีพูดวา 
' เปนอาบัติ,'  พระวินัยธรนั้น  พูดมุสา;"    พวกนิสิตของพระธรรมกถึก 
นั้นไปกลาววา   "พระอุปชฌายของพวกทาน  พูดมุสา."   พวกนิสิตของ 
พระวินัยธรและพระธรรมกถึกนั้น     ทําความทะเลาะกันและกันใหเจริญ 
แลว  ดวยประการอยางนี้. 
           ภายหลัง    พระวินยัธรไดโอกาสแลว    จึงไดทําอุกเขปนียกรรมแก๑ 

พระธรรมกถึก   เพราะโทษท่ีไมเห็นอาบัติ.  จําเดิมแตกาลน้ัน    แมพวก 
อุปฏฐากผูถวายปจจัยของภิกษุ  ๒  รปูนั้น  ก็ไดเปน  ๒  ฝาย.   พวก 
ภิกษุณีผูรับโอวาทก็ดี   พวกอารักขเทวดาก็ดี๒      ของภิกษุ  ๒  รูปนั้น  พวก 
อากาสัฏฐเทวดา๓  ผูเพ่ือนเห็น  เพ่ือนคบ  ของพวกอารักขเทวดาเหลาน้ัน 
ก็ดี  พวกปุถชุนทั้งปวงก็ดี  ไดเปน ๒  ฝาย  ตลอดจนพรหมโลกก็โกลาหล 
กึกกองเปนเสียงเดียว  ไดข้ึนไปจนถึงอกนิฏฐภพ. 
 

                             พระศาสดาตรัสสอนใหสามัคคกัีน 
           ครั้งน้ัน    ภิกษุรูปหนึ่ง    เขาไปเฝาพระตถาคตเจา    กราบทูลการ 
๑.  กรรมท่ีสงฆจะพึงทําแกภิกษุท่ีสงฆสมควรจะยกเสีย.    ๒.  เทวดาผูคุมครองรักษา ๓.  เทวดา 
ผูสถิตอยูในอากาศ.  
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ที่พวกภิกษุผูยกวัตรถือวา๑   "พระธรรมถึกรูปนี ้  สงฆยกเสียแลวดวยกรรม 
ที่ประกอบดวยธรรมแท,"   และการที่พวกภิกษุผูประพฤติตามพระธรรม- 
กถึกผูที่สงฆยกเสียแลวถอืวา    "พระอุปชฌายของพวกเรา  สงฆยกเสียแลว 
ดวยกรรมซึ่งมิไดประกอบดวยธรรม,"   และการที่พวกภิกษุผูประพฤติตาม 
พระธรรมกถึก   ผูที่สงฆยกวัตรเหลาน้ัน   แมอันพวกภิกษุผูยกวัตรหามอยู 
ก็ยังขืนเที่ยวตามหอมลอมพระธรรมกถึกนั้น.    พระผูมีพระภาคเจา    ทรง 
สงโอวาทไปวา  "นัยวา  ภิกษุทั้งหลายจงพรอมเพรียงกัน"    ถงึ ๒ ครั้ง 
ทรงสดับวา       "ขาแตพระองคผูเจริญ     ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะเปนผู 
พรอมเพรียงกัน,"    ครั้นหนท่ี  ๓  ทรงสดับวา    "ภิกษุสงฆแตกกันแลว 
ภิกษุสงฆแตกกันแลว"      ดังน้ี     จึงเสด็จไปสูสํานักของเธอท้ังหลายแลว 
ตรัสโทษในการยกวัตรของพวกภิกษุผูยกวัตร        และโทษในการไมเห็น 
อาบัติของพวกภิกษุนอกน้ีแลว     ทรงอนุญาตสังฆกรรมท้ังหลายมีอุโบสถ 
เปนตน     ในสีมาเดียวกันที่โฆสิตารามน่ันเอง      แกเธอทั้งหลายอีกแลว 
ทรงบัญญัติวัตรในโรงฉันวา "ภิกษุทั้งหลาย  พึงนั่งในแถวมีอาสนะหน่ึง ๆ 
ในระหวาง๒ ๆ"    ดังน้ีเปนตน    แกเธอทั้งหลาย    ผูเกิดการแตกราวใน 
สถานที่ทั้งหลาย   มีโรงฉันเปนตน   แลวทรงสดับวา   "ถึงเด๋ียว  นี ้  ภิกษุ 
ทั้งหลาย    กย็ังเกิดการแตกราวกันอยู"     จึงเสด็จไปที่โฆสิตารามนั้นแลว 
ตรัสหามวา  "อยาเลย ภิกษุทั้งหลาย  พวกทานอยาไดทําการแตกราวกัน" 
ดังน้ีเปนตนแลว   ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   ข้ึนชื่อวาการแตกราว   การ 
ทะเลาะ     การแกงแยงและการวิวาทน่ัน     ทําความฉิบทายให.     แทจริง 
 
๑. ลทฺธึ.    ๒. ไดแกนั่งเปนแถว  เวนชองวางไวใหภกิษุอ่ืนเขาแทรกนั่งไดรูปหนึ่ง ๆใน 
ระหวาง.                                                                                               
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แมนางนกลฏกิกา๑   อาศัยการทะเลาะกัน     ยังอาจทําพระยาชางใหถึงความ 
สิ้นชีวิต"    ดงัน้ีแลว     ตรัสลฏกิกชาดก๒แลว    ตรัสวา      ภิกษุทั้งหลาย 
ขอพวกทานจงพรอมเพรียงกันเถิด    อยาวิวาทกันเลย,   เพราะวา  แมนก 
กระจาบดังหลายพัน  อาศัยความวิวาทกัน  ไดถึงความส้ินชีวิต"  ดังน้ีแลว 
ตรัสวัฏฏกชาดก.๓ 

 

                ตรัสสอนเทาไรก็ไมเชื่อ 
          แมอยางนี้        พวกภิกษุนั้นก็ไมเธอถือถอยคํา,       เมื่อภิกษุผูเปน 
ธรรมวาทีรูปใดรูปหน่ึง    ไมพอใจใหพระตถาคตเจาทรงลําบาก    กราบ 
ทูลวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจา  ผูเจาของแหงธรรม 
ทรงรอกอน,    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงมีความ 
ขวนขวายนอย    หม่ันประกอบธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยูเถิด; 
พวกขาพระองคจักปรากฏ    เพราะการแตกราว  การทะเลาะ   การแกงแยง 
และการวิวาทนั่นเอง;   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเลาถึงความท่ีพระเจาทีฆีติ- 
โกศลราช  ถกูพระเจาพรหมทัต   ชิงเอาราชสมบัติ    ปลอมเพศไมใหใคร 
รูจัก  เสด็จอยู   (ในเมืองพาราณสี)   ถูกจับปลงพระชนมเสีย   และความ 
ที่พระเจาพรหมทัต    และทีฆาวุกุมารเหลาน้ันพรอมเพรียงกัน     จําเดิมแต 
เมื่อทีฆาวุกุมารยกพระชนมของพระองคถวายวา    "ภิกษุทั้งหลาย   เรื่องนี้ 
ไดเคยมีแลว    ในเมืองพาราณสี   ไดมพีระเจากรุงกาสี   (พระองคหน่ึง) 
ทรงพระนามวาพระเจาพรหมทัต"   ดังน้ีเปนตน  แมตรัสสอนวา   "ภิกษุ 
 
๑. นกไส.   ๒. ขุ.   ชา. ปญจก.  ๒๗/๑๗๐. อรรถกถา.  ๔/๔๔๖.   ๓. ขุ  ชา. เอก. ๒๗/๓๘. 
อรรถกถา.  ๒/๒๙๗.    
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ทั้งหลาย    ความอดกล้ันและความสงบเสง่ียม.  เห็นปานน้ัน๑    ยังไดมีแลว 
แกพระราชาเหลาน้ัน    ผูมีไมอันถือไวแลว       ผูมีศัสตราอันถือไวแลว;  
ขอท่ีทานท้ังหลายผูบวชแลวในธรรมวินัยที่กลาวชอบแลวอยางนี้   ควรเปน 
ผูอดกลั้นเปนผูสงบเสง่ียม,   จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย" 
ดังน้ีแลว   กไ็มสามารถจะทําเธอท้ังหลาย  ใหพรอมเพรียงกันไดเลย. 
 

    พระศาสดาทรงระอาจึงเสด็จหนีไปจําพรรษาอยูปารกัขิตวัน 
            พระองคทรงระอาพระทัย   เพราะความอยูอาเกียรณนั้น  ทรงพระ- 
ดําริวา  "เดี๋ยวน้ีเราอยูอาเกียรณเปนทุกข.  และภิกษุเหลาน้ันไมทํา  (ตาม)  
คําของเรา      ถาอยางไร      เราพึงหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว"      ดังน้ี  
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพี   ไมตรัสบอกพระภิกษุสงฆ   ทรงถือ 
บาตรจีวรของพระองค      เสด็จไปพาลกโลณการาม      แตพระองคเดียว 
ตรัสเอกจาริกวัตร๒       แกพระภคุเถระที่พาลกโลณการามน้ันแลว       ตรสั 
อานิสงสแหงสามัคคีรสเกกุลบุตร  ๓  คน  ในมิคทายวัน๓  ชื่อปาจีนวังสะ 
แลว   เสด็จไปทางบานปาริเลยยกะ.   ดังไดสดับมา  ครั้งน้ัน พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ทรงอาศัยบานปาริเลยยกะ   เสด็จจําพรรษาอยูที่ควงไมสาละใหญ 
ในราวปารักขิตวัน  อันชางปาริเลยยกะอุปฏฐากอยูเปนผาสุก. 
 

            พวกอุบาสกทรมานพระภิกษุ 
            ฝายพวกอุบาสก    ผูอยูในเมืองโกสัมพีแล    ไปสูวิหาร     ไมเห็น 
พระศาสดา   จึงถามวา   "พระศาสดาเสด็จอยูที่ไหน ?   ขอรับ."    ภิกษุ 
 
๑.  ภวิสฺสติ   เปนกิริยาอาขยาต  บอกอนาคตกาล   แตในประโยคนี้มี  หิ  นาม  จึงแปล 
ภวิสฺสติ   เปนอดีตกาล.    ๒.  ไดแกขอปฏิบัติของภิกษุผูอยูแตผูอยูแตผูเดียว.    ๓. ปาซ่ึงประทาน 
ใหหมูเนื้ออาศัย  ปาชนิดนี้ใครจะทําอันตรายแกหมูสัตวไมได.  
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เหลาน้ันกลาววา.   "พระองคเสด็จไปสูราวปาปาริเลยยกะเสียแลว." 
           อุ.  เพราะเหตุอะไร ?   ขอรับ. 
           ภ.  พระองคทรงพยายามจะทําพวกเราใหพรอมเพรียงกัน .     แต 
พวกเราหาไดเปนผูพรอมเพรียงกันไม. 
           อุ.  ขาแตทานผูเจริญ       ทานท้ังหลายบวชในสํานักของพระศาสดา 
แลว,    ถึงเม่ือพระองคทรงทําสามัคคี,   ไมไดเปนผูสามัคคีกันแลวหรือ ? 
           ภ.  อยางนั้นแล   ผูมีอายุ. 
           พวกมนุษยคิดกันวา  "ภิกษุพวกน้ี   บวชในสํานักของพระศาสดา 
แลว,    ถึงเม่ือพระองคทรงทําสามัคคีอยู,    ก็ไมสามัคคีกันแลว;     พวก 
เราไมไดเห็นพระศาสดา    เพราะอาศัยภิกษุพวกน้ี;       พวกเราจักไมถวาย  
อาสนะ    จักไมทําสามีจิกรรมมีการไหวเปนตนแกภิกษุพวกน้ี:"  จําเดิม 
แตนั้นมา     ก็ไมทําสามีจิกรรมแกภิกษุพวกน้ัน.          เธอทั้งหลาย 
ซูบซีดเพราะมีอาหารนอย,    โดยสองสามวันเทาน้ันก็เปนคนตรง    แสดง 
โทษที่ลวงเกินแกกันและกัน      ตางรูปตางขอขมากันแลว         กลาววา 
"อุบาสกท้ังหลาย    พวกเราพรอมเพรียงกันแลว .   ฝายพวกทาน   ขอให 
เปนพวกเราเหมือนอยางกอน." 
           อุ.  พวกทานทูลขอขมาพระศาสดาแลวหรือ ?   ขอรับ. 
           ภ.  ยังไมไดทูลขอขมา  ผูมีอายุ. 
           อุ.  ถาอยางนั้น   ขอพวกทานทูลขอขมาพระศาสดาเสีย,    ฝายพวก 
ขาพเจาจักเปนพวกทานเหมือนอยางกอน   ในกาลเมื่อพวกทานทูลขอขมา 
พระศาสดาแลว. 
           เธอทั้งหลายไมสามารถจะไปสูสํานักของพระศาสดา       เพราะเปน  
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ภายในพรรษา  ยังภายในพรรษานั้น  ใหลวงไปดวยความลําบาก. 
 

                    ชางปาริเลยยกะอุปฏฐากพระศาสดา 
          ฝายพระศาสดา    อันชางนั้นอุปฏฐากอยู     ประทับอยูสําราญแลว. 
ฝายชางนั้น        ละฝูงเขาไปสูราวปาน้ัน        เพ่ือตองการความอยูผาสุก. 
พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไวอยางไร ?        พระธรรมสังคาหกาจารย 
กลาวไววา     (ครั้งน้ัน    ความตริไดมีแกพระยาชางนั้นวา)      " เราอยู 
อาเกียรณดวยพวกชางพลาย    ชางพัง    ชางสะเท้ินและลูกชาง   เค้ียวกิน 
หญาท่ีเขาเด็ดปลายเสียแลว,   และเขาคอยเค้ียวกินกิ่งไมที่เราหักลง  ๆ  และ 
เราดื่มน้ําท่ีขุน,     เมื่อเราลงและขึ้นสูทาแลว     พวกชางพังก็เดินเสียดสีกาย 
ไป;     ถาอยางไร     เราจะหลีกออกจากหมูอยูตัวเดียว."       ครั้งน้ันแล 
พระยาชางนั้น   หลีกออกจากโขลง   เขาไป  ณ  บานปาริเลยยกะ   ราวปา 
รักขิตวัน  ควงไมสาละใหญ   (และ)   ที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูแลว; 
ก็แลครั้นเขาไปแลว    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลดูอยูไมเห็นวัตถุ 
อะไร ๆ  อ่ืน    จึงกระทืบควงไมสาละใหญดวยเทา     ถาก    (ใหเรียบ) 
ถือกิ่งไมดวยงวงกวาด.     ต้ังแตนั้นมา      พระยาชางนั้นจับหมอดวยงวง 
ตักน้ําฉันน้ําใชมาต้ังไว,    เม่ือทรงพระประสงคดวยนํ้ารอน,   ก็จัดน้ํารอน 
ถวาย.    พระยาชางนั้นจัดน้ํารอนไดอยางไร  ?     พระยาชางนั้นสีไมแหง 
ดวยงวงใหไฟเกิด,       ใสฟนใหไฟลุกข้ึน       เผาศิลาในกองไฟนั้นแลว 
กลิ้งกอนศิลาเหลาน้ันไปดวยทอนไม  ทิ้งลงในสะพังนอยท่ีตัวกําหนดหมาย 
ไว,    ลําดับนั้น    หยอนงวงลงไป    รูวาน้ํารอนแลว,    จึงไปถวายบังคม 
พระศาสดา.   พระศาสดาตรัสวา      "ปาริเลยยกะ   น้ําเจาตมแลวหรือ ?"  
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ดังน้ีแลว    เสด็จไปสรงในที่นั้น.    ในกาลน้ัน    พระยาชางนั้นนําผลไม 
ตางอยางมาถวายแดพระศาสดา.         ก็เม่ือพระศาสดาจะเสด็จเขาบานเพ่ือ 
บิณฑบาต    พระยาชางนั้นถือบาตรจีวรวางไวบนตระพอง   ตามเสด็จพระ- 
ศาสดาไป.  พระศาสดาเสด็จถึงแดนบานแลวรับสั่งวา   "ปาริเลยยกะ ต้ังแต 
ที่นี้   เจาไมอาจไปได.   เจาจงเอาบาตรจีวรของเรามา"     ดังน้ีแลว    ให 
พระยาชางนั้นเอาบาตรจีวรมาถวายแลว         เสด็จเขาบานเพ่ือบิณฑบาต. 
สวนพระยาชางน้ันยืนอยูที่นั้นเอง   จนกวาพระศาสดาจะเสด็จออกมา   ใน 
เวลาพระศาสดาเสด็จมา    ทําการตอนรับแลว    ถือบาตรจีวรโดยนัยกอน 
(นําไป)   ปลงลง  ณ  ที่ประทับอยูแลว   ถวายงานพัดดวยกิ่งไม   แสดง 
วัตรอยู.   ในราตรี    พระยาชางนั้นถือทอนไมใหญดวยงวง    เท่ียวไปใน 
ระหวาง ๆ  แหงราวปากวาอรุณจะข้ึน  เพื่อกันอันตรายอันจะมีแตเนื้อราย 
ดวยต้ังใจวา  "จักรักษาพระศาสดา"   ไดยินวา  ราวปาน้ันชื่อวารักขิต- 
วันสัณฑะ    จําเดิมแตกาลน้ันมา.    ครั้นอรุณข้ึนแลว,     พระยาชางนั้น 
ทําวัตรทั้งปวง  โดยอุบายน้ันนั่นแล  ต้ังตนแตการถวายนํ้าสรงพระพักตร. 
 

                        วานรถวายรวงนํ้าผึ้ง 
           ในกาลน้ัน   วานรตัวหนึ่ง   เห็นชางน้ันลุกข้ึนแลว  ๆ  ทําอภิสมา- 
จาริกวัตร   ( คือการปฏิบัติ )    แดพระตถาคตเจาแลว    คิดวา   "เราก็จัก 
ทําอะไร ๆ   ถวายบาง"     เที่ยวไปอยู,    วันหน่ึง   เห็นรวงผ้ึงท่ีกิ่งไมหา 
ตัวมิได    หกักิ่งไมแลว      นํารวงผ้ึงพรอมท้ังกิ่งไมไปสูสํานักพระศาสดา 
ไดเด็ดใบตองรองถวาย.๑   พระศาสดาทรงรับแลว.    วานรแลดอูยู    ดวย 
 
๑.  ตตฺถ  เปฺวา อทาสิ  วางถวายไว  ณ  ท่ีนัน้.  
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คิดวา   "พระศาสดาจักทรงทําบริโภคหรือไม ?"        เห็นพระศาสดาทรง 
รับแลวน่ังเฉยอยู     คิดวา     "อะไรหนอแล"     จึงจับปลายกิ่งไมพลิก 
พิจารณาดู   เห็นตัวออนแลว   จึงคอย ๆ  นําตัวออนเหลาน้ันออกเสียแลว 
จึงไดถวายใหม.  พระศาสดาทรงบริโภคแลว.  วานรน้ันมีใจยินดี   ไดจับ 
กิ่งไมนั้น  ๆ  ยืนฟอนอยู.  ในกาลน้ัน   กิ่งไมที่วานรน้ันจับแลวก็ดี   กิ่งไม 
ที่วานรนั้นเหยียบแลวกด็ี    หักแลว.     วานรน้ันตกลงที่ปลายตออันหน่ึง 
มีตัวอันปลายตอแทงแลว  มีจิตเลื่อมใส   ทํากาลกิริยาแลว   เกดิในวิมาน 
ทองสูง  ๓๐  โยชน  ในภพดาวดึงส  มีนางอัปสรพันหน่ึงเปนบริวาร. 
 

              พระยาชางสังเกตดูวัตรพระอานนท 
           การท่ีพระตถาคตเจา      อันพระยาชางอุปฏฐาก      ประทับอยูใน 
ราวปารักขิตวันนั้น   ไดปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้น.  ตระกูลใหญ ๆ  คือ 
ทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ      และนางวิสาขามหาอุบาสิกา      อยางนี้เปน 
ตน     ไดสงสาสนจากนครสาวัตถี    ไปถึงพระอานนทเถระวา   "ขาแต 
ทานผูเจริญ       ขอทานจงแสดงพระศาสดาแกพวกขาพเจา."      ฝายภิกษุ 
๕๐๐  รูปผูอยูในทิศ   จําพรรษาแลว    เขาไปหาพระอานนทเถระ    วอน 
ขอวา   "อานนทผูมีอายุ      ธรรมีกถาในท่ีเฉพาะพระพักตรแหงพระผู-  
มีพระภาคเจา   ขาพเจาทั้งหลายไดฟงนานมาแลว;   อานนทผูมีอายุ   ดีละ  
ขาพเจาท้ังหลาย      พึงไดฟงธรรมีกถาในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเถิด."  พระเถระพาภิกษุเหลาน้ันไป ณ ที่นัน้แลว  คิดวา "การเขา 
ไปสูสํานักพระตถาคตเจา   ผูเสด็จอยูพระองคเดียว  ตลอดไตรมาส  พรอม 
กับภิกษุมีประมาณถึงเทานี้  หาควรไม"    ดังน้ีแลว    จึงพักภิกษุเหลาน้ัน  
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ไวขางนอกแลว     เขาไปเฝาพระศาสดาแตรูปเดียวเทาน้ัน.     พระยาชาง 
ปาริเลยยกะ  เห็นพระอานนทเถระนั้นแลว  ถือทอนไมว่ิงไป.  พระศาสดา 
ทอดพระเนตรเห็นแลว   ตรัสวา   "หลีกไปเสียปาริเลยยกะ   อยาหามเลย, 
ภิกษุนั่น   เปนพุทธอุปฏฐาก."   พระยาชางปาริเลยยกะนั้น    ทิ้งทอนไม 
เสียในที่นั้นเองแลว  ไดเอ้ือเฟอถึงการรับบาตรจีวร,  พระเถระมิไดใหแลว. 
พระยาชางไดคิดวา    "ถาภิกษุรูปนี้จักมีวัตรอันไดเรียนแลว.   ทานคงจัก 
ไมวางบริขารของคนไวบนแผนศิลาที่ประทับของพระศาสดา."   พระเถระ 
ไดวางบาตรจีวรไวที่พ้ืนแลว. 
 

               ไมไดสหายที่มีปญญาเที่ยวไปผูเดียวประเสริฐวา 
           จริงอยู    ชนผูถึงพรอมแลวดวยวัตร    ยอมไมวางบริขารของตน 
ไวบนที่นั่งหรือบนท่ีนอนของครู.   พระยาชางนั้น   เห็นอาการน้ัน   ได 
เปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว .   พระเถระอภิวาทพระศาสดาแลว    นั่ง ณ  ที่สวน 
ขางหน่ึง.     พระศาสดาตรัสถามวา       "อานนท     เธอมาผูเดียวเทาน้ัน 
หรือ ?"      ทรงสดับความท่ีพระเถระเปนผูมาพรอมกับภิกษุ  ๕๐๐  แลว 
ตรัสวา   ก็ภิกษุเหลานั้น  อยูที่ไหน ?"   เมื่อพระเถระทูลวา   "ขาพระ- 
องคไมทราบนํ้าพระทัยของพระองค   จึงพักเธอท้ังหลายไวขางนอกมาแลว 
(แตรูปเดียว) "      ตรัสวา    "เรียกเธอทั้งหลายมาเถิด"     พระเถระได 
ทําตามรับสั่งแลว.   ภิกษุเหลาน้ัน   มาถวายบังคมพระศาสดาแลวน่ัง ณ ที ่
สวนขางหน่ึง.    พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกบัเธอท้ังหลายแลว.      เมื่อ 
ภิกษุเหลาน้ันทูลวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจา   เปน 
พระพุทธเจาอันสุขุม     และเปนกษัตริยอันสุขุม      พระองคเสด็จยืนและ  
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ประทับนั่งพระองคเดียวตลอดไตรมาส   ทํากิจท่ีทําไดดวยยาก,   ผูทําวัตร 
และปฏิวัตรก็ดี   ผูถวายนํ้าสรงพระพักตรก็ดี   ชะรอยจะมิไดมีแลว." ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย     กิจท้ังปวงของเรา      อันพระยาชางปาริเลยยกะทําแลว 
ก็อันบุคคลผูไดสหายเห็นปานนี้     อยูดวยกันควรแลว,     เมื่อไมไดสหาย 
(เห็นปานน้ี)  ความเปนผูเที่ยวไปผูเดียวเทาน้ันประเสริฐกวา"  ดังน้ีแลว 
ไดภาษิต ๓  คาถาในนาควรรคเหลานี้วา:- 
                    ถาบุคคลไดสหายผูมีปญญารักษาตน  มีปญญา 
          ทรงจาํ       มีคุณธรรมเปนเครือ่งอยูยังประโยชนให 
          สําเร็จ   ไวเปนผูเท่ียวไปดวยกันไซร,  (บุคคลผูได 
          สหายเห็นปานนั้น )  ควรมีใจยินดี  มีสติ  ครอบงํา 
          อันตราย      ซึ่งคอยเบียดเบียนรอบขาง    ทัง้ปวงเสีย 
          แลว     เท่ียวไปกับสหายนั้น,   ถาบุคคลไมไดสหาย 
          ผูมีปญญารักษาตน  มีปญญาทรงจํา  มีคุณธรรม 
          เปนเครื่องอยูยังประโยชนใหสําเร็จไว     เปนผูเท่ียว 
          ไปดวยกันไซร,         บุคคลนั้นควรเท่ียวไปคนเดียว 
          เหมือนพระราชาผูละแวนแควนที่พระองคทรงชํานะ 
          แลว   เสด็จอยูแตองคเดียว,  (และ)  เหมือนพระ- 
          ยาชางอันชื่อวามาตังคะเท่ียวอยูในปาแตเชือกเดียว, 
          การเทีย่วไปผูเดียวประเสริฐกวา      ความเปนสหาย 
          ไมมีในเพราะชนพาล,       บุคคลผูไมไดสหายเห็น 
          ปานน้ัน      ควรมีความขวนขวายนอย      เท่ียวไปผู 
          เดียว   และไมควรทําบาปท้ังหลาย,  เหมือนพระยา  
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           ชางชื่อมาตังคะผูมีความขวนขวายนอย   เที่ยวไปใน 
         ปาแตเชือกเดียว   และหาไดทําบาปไม." 
         ในกาลจบคาถา  ภิกษุเหลาน้ันทั้ง   ๕๐๐  รูป      ต้ังอยูในพระอรหัต  
แลว.     พระอานนทเถระกราบทูลสาสนที่ตระกูลใหญ ๆ    มทีานเศรษฐี 
อนาถบิณฑิกะเปนตนสงมาแลว     กราบทูลวา      "ขาแตพระองคผูเจริญ  
อริยสาวก ๕ โกฏิ   มีทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเปนหัวหนา    หวังความ 
เสด็จมาของพระองคอยู."     พระศาสดาตรัสวา  "ถาอยางนั้นเธอจงรับ  
บาตรจีวร"    ดังน้ีแลว     ใหพระเถระรับบาตรจีวรแลว     เสด็จออกไป. 
พระยาชางไดไปยืนขวางทางไว.      ภิกษุทั้งหลายเห็นดังน้ัน        ทูลถาม  
พระผูมีพระภาคเจาวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ     พระยาชางทําอะไร ?" 
พระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ชางหวังจะถวายภิกขาแกเธอทั้งหลาย, 
ก็แลชางนี้ไดทําอุปการะแกเราตลอดราตรีนาน,        การยังจิตของชางนี้ให 
ขัดเคืองไมควร.   ภิกษุทั้งหลาย    ขอเธอทั้งหลายกลับเถิด."    พระศาสดา 
ทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแลว.               
         ฝายชางเขาไปสูราวปาแลว   รวบรวมผลไมตาง ๆ  มีผลขนุนและ 
กลวยเปนตนมาทําใหเปนกองไว,  ในวันรุงข้ึน  ไดถวายแกภิกษุทั้งหลาย. 
ภิกษุ  ๕๐๐  รูปไมอาจฉันผลไมทั้งหลายใหหมดสิ้น.     ในกาลเสร็จภัตกิจ 
พระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแลว.  พระยาชางไปตามระหวาง ๆ 
แหงภิกษุทั้งหลาย    ยืนขวางพระพักตรพระศาสดาไว.   ภิกษุทั้งหลายเห็น 
ดังน้ัน   ทลูถามพระผูมีพระภาคเจาวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ    ชางน้ี 
ทําอะไร ?" 
         ศ.   ภิกษุทั้งหลาย  ชางนี้จะสงพวกเธอไปแลว   ชวนใหเรากลับ.  
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                ภ.  อยางนั้นหรือ  ?  พระองคผูเจริญ. 
ศ. อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย. 
 

                ชางทํากาละไปเกิดเปนเทพบตุร 
          ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสกะชางนั้นวา   "ปาริเลยยกะ    นี้ความ 
ไปไมกลับของเรา,   ฌานก็ดี   วิปสสนาก็ดี   มรรคและผลก็ดี   ยอมไมมี 
แกเจาดวยอัตภาพนี้,   เจาหยุดอยูเถิด"      พระยาชางไดฟงรับส่ังดังน้ันแลว 
ไดสอดงวงเขาปากรองไห       เดินตามไปขางหลัง ๆ.     ก็พระยาชางนั้น 
เมื่อเชิญพระศาสดาใหกลับได     พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแลจนตลอดชีวิต. 
ฝายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบานนั้นแลว  ตรัสวา  "ปาริเลยยกะ   จําเดิม 
แตนี้ไป   มิใชที่ของเจา,   เปนที่อยูของหมูมนุษย.   มีอันตรายเบียดเบียน 
อยูรอบขาง,   เจาจงหยุดอยูเถิด"  ชางน้ันยืนรองไหอยูในที่นั้น,   ครั้นเมื่อ 
พระศาสดาทรงละคลองจักษุไป,    มีหัวใจแตก.    ทํากาละแลว     เกิดใน 
ทามกลางนางเทพอัปสรพันหน่ึง    ในวิมานทองสูง  ๓๐  โยชน    ในภพ 
ดาวดึงส      เพราะความเส่ือมใสในพระศาสดา      ชื่อของเทพบุตรนั้นวา 
"ปาริเลยยกเทพบุตร."       ฝายพระศาสดาไดเสด็จถึงพระเชตวันแลวโดย 
ลําดับ. 
 

       ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา 
          ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  สดับวา   "ไดยินวา พระศาสดาเสด็จถึงกรุง 
สาวัตถีแลว."   ไดไป  ณ ที่นั้นเพ่ือจะกราบทูลขอขมาพระศาสดา.  พระเจา- 
โกศลทรงสดับวา  "ไดยินวา  พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  ผูกอการแตกราว 
เหลาน้ันมาอยู"   จึงเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  
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หมอมฉันจักไมยอมใหภิกษุเหลาน้ันเขามาสูแวนแควนของหมอมฉัน." 
พระศาสดา    ตรัสตอบวา    " ดูกอนมหาราช    ภิกษุเหลาน้ันเปนผูมีศีล, 
แตไมถือเอาคําของอาตมภาพ     เพราะวิวาทกันและกันเทาน้ัน,      บัดนี้  
เธอทั้งหลายมาเพ่ือขอขมาอาตมภาพ,    ดูกอนมหาราช    ขอภิกษุเหลาน้ัน 
จงมาเถิด."                                                                            
           ฝายทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ     ทูลวา     "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคจักไมยอมใหภิกษุเหลาน้ันเขามาสูวิหาร"   ดังน้ีแลว  ถกูพระ- 
ศาสดาทรงหามเสียเหมือนอยางนั้น      ไดนิ่งแลว.      ก็เม่ือภิกษุเหลาน้ัน 
ถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับแลว,     พระผูมีพระภาคเจา     รับสั่งใหประทาน 
เสนาสนะ  ณ    สวนขางหน่ึง  ทําใหเปนที่สงัดแตเธอทั้งหลาย.  ภิกษุเหลาอ่ืน 
ไมนั่ง  ไมยืน  รวมกับภิกษุพวกน้ัน. 
           พวกชนผูมาแลว ๆ  ทูลถามพระศาสดาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
พวกไหน  ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  ผูกอการแตกราวเหลาน้ัน ?"   พระศาสดา 
ทรงแสดงวา   "พวกน่ัน."   ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหลาน้ัน  ถูกพวกชนผู 
มาแลว ๆ  ชีน้ิ้ววา  "ไดยินวา  นั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี   ผูกอการ 
แตกราวเหลาน้ัน,    ไดยินวา   นั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี    ผูกอการ 
แตกราวเหลาน้ัน"  ดังน้ี    ไมอาจยกศีรษะข้ึน   เพราะความอาย   ฟุบลง 
แทบบาทมูลแหงพระผูมีพระภาคเจา  ทูลขอขมาพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
           พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายทํากรรมหนัก  
แลว.     ชื่อวาเธอท้ังหลายแมบวชแลวในสํานักของพระพุทธเจาผูเชนเรา, 
เมื่อเราทําความสามัคคีอยู    ไมทํา    (ตาม)    คําของเรา,    ฝายบัณฑิต  
อันมีในปางกอน         สดับโอวาทของมารดาและบิดาผูตองประหารชีวิต,  
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เมื่อบิดามารดานั้นแมถูกปลงชีวิคอยู,  ก็ไมลวงโอวาทน้ัน   ภายหลังไดครอง 
ราชสมบัติใน ๒ แวนแควน"  ดังน้ีแลว ตรัสทีฆาวุกุมารชาดก๑  อีกเหมือน 
กันแลว    ตรสัวา   "ภิกษุทั้งหลาย   ทฆีาวุกุมาร    ถึงเมื่อพระชนนีและ 
พระชนกถูกปลงชีวิตอยูอยางนั้น,     ก็ไมกาวลวงโอวาทของพระชนนีและ 
พระชนกเหลาน้ันแลว      ภายหลังไดธิดาของพระเจาพรหมทัตครองราช- 
สมบัติในแวนแควนกาสีและแวนแควนโกศลท้ังสองแลว,     สวนพวกเธอ 
ทั้งหลายไมทํา    (ตาม )    คําของเรา    ทํากรรมหนัก"     ดังน้ี     แลว 
ตรัสพระคาถานี้วา 
           ๕.  ปเร  จ  น  วิชานนฺติ        มยเมตฺถ   ยมามฺหเส 
              เย  จ  ตตฺถ   วิชานนฺติ     ตโต   สมฺมนฺติ   เมธคา. 
                    "ก็ชนเหลาอืน่ไมรูตัววา   'พวกเราพากันยอยยับ         
              อยูในทามกลางสงฆนี้'    ฝายชนเหลาใดในหมูนั้น                   
              ยอมรูชัด,  ความหมายมั่นกนัและกัน   ยอมสงบ 
              เพราะการปฏิบัติของชนพวกน้ัน ." 
 

                            แกอรรถ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปเร   เปนตน   ความวา  เหลาชนผูทํา 
ความแตกราว  ยกบัณฑิตทั้งหลายเสีย  คือพวกอ่ืนจากบัณฑิตนั้น    ชื่อวา 
ชนพวกอ่ืน,     ชนพวกอ่ืนนั้น     ทําความวุนวายอยูในทํามกลางสงฆนั้น 
ยอมไมรูสึกตัววา    "เราทั้งหลาย  ยอมยอยับ  คือบนป    ฉิบหาย  ไดแก 
ไปสูที่ใกล  คือสํานักมฤตยูเปนนิตย." 
 
๑.  ขุ.  ปญจก.  ๒๗/๑๘๒.    อรรถกถา.  ๔/๔๙๕.  
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          บาทพระคาถาวา   เย   จ   ตตฺถ   วิชานนฺติ  ความวา  ชนเหลาใด 
ผูเปนบัณฑิตในหมูนั้น  ยอมรูสึกตัววา     "เราทั้งหลายไปสูที่ใกลมฤตยู."  
          บาทพระคาถาวา   ตโต   สมฺมนติฺ   เมธคา  ความวา  ชนเหลาน้ัน 
รูอยูอยางนี้แล    ยังการทําความในใจโดยอุบายท่ีชอบใหเกิดข้ึนแลว   ยอม  
ปฏิบัติเพ่ือสงบความหมายมั่น    คือความทะเลาะกัน,       เมื่อเปนเชนนั้น 
ความหมายม่ันเหลาน้ันยอมสงบ เพราะความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหลาน้ัน. 
          อีกอยางหน่ึง  พึงทราบอธิบายในพระคาถาน้ี   อยางนี้วา    "คําวา 
ปเร  จ  เปนตน  ความวา  ชนทั้งหลาย  แมอันเรา  (ตถาคต)     กลาว 
สอนอยูวา   'ภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลาย    อยาไดทําความแตกราวกัน' 
ดังน้ีเปนตน  ในกาลกอน  ก็ไมนับถือ  เพราะไมรับโอวาทของเรา ชื่อวา 
ชนพวกอ่ืน.    ชนพวกอ่ืนนั้น   ยอมไมรูสึกตัววา    'เราทั้งหลายถือผิด 
ดวยอํานาจอคติมีฉันทะเปนตน  ยอมยอยยับ  ไดแกพยายามเพ่ือความเจริญ 
แหงเหตุอันทําความพินาศ    มีแตกราวกันเปนตน      ในทามกลางสงฆนี้.' 
แตบัดนี้      บุรุษผูเปนบัณฑิตเหลาใด     ในระหวางแหงเธอท้ังหลายน้ัน 
พิจารณาอยูรูชัดวา     ' เมื่อกอนเราทั้งหลายพยายามอยู    ดวยอํานาจอคติมี 
ฉันทะเปนตน  ปฏิบัติโดยไมชอบแลว'    ความหมายม่ัน    ทีน่ับวาความ 
ทะเลาะกันในบัดนี้เหลาน้ี   ยอมสงบจากสํานักบัณฑิตทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ 
คือเพราะอาศัยบุรุษผูเปนบัณฑิตทั้งหลายเหลาน้ัน   ดวยประการฉะน้ี." 
          ในกาลจบคาถา  ภิกษุผูประชุมกัน    ไดดํารงอยูในอริยผลท้ังหลาย 
มีโสดาปตติผลเปนตน  ดังน้ีแล. 
                            เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี   จบ.  
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       ๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล [๖] 
                ขอความเบือ้งตน 
          พระศาสดา  เมื่อเสด็จเขาไปอาศัยเสตัพยนคร   ประทับอยูในปาไม 
ประดูลาย    ทรงปรารภจุลกาลและมหากาล     ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา 
"สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺต"  เปนตน. 
 

               พีน่อง ๓ คนทําการคาขาย 
          ความพิสดารวา   กุฎม๑ พีชาวเสตัพยนคร  ๓  พ่ีนอง  คือ  จุลกาล  ๑ 
มัชฌิมกาล  ๑  มหากาล  ๑.  บรรดาพี่นอง  ๓  คนนั้นพ่ีชายใหญและนอง 
ชายนอยเที่ยวไปในทิศทั้งหลาย         นําส่ิงของมาดวยเกวียน  ๕๐๐  เลม.  
มัชฌิมกาล   ขายส่ิงของท่ีพ่ีและนองทั้งสองนํามา. 
          ตอมาสมัยหน่ึง    พ่ีนองทั้งสองนั้น     บรรทุกสิ่งของตาง ๆ  ดวย 
เกวียน   ๕๐๐  เลมไปสูกรุงสาวัตถี       ปลดเกวียนทั้งหลายในระหวางกรุง 
สาวัตถีและพระเชตวัน   (ตอกัน). 
 

              มหากาลฟงธรรมแลวลานองชายไปบวช 
          ในพ่ีนอง  ๒ คนนั้น          มหากาลเห็นอริยสาวกท้ังหลายชาวกรุง 
สาวัตถี    มีมอืถือระเบียบดอกไมและของหอมเปนตน     ไปเพื่อฟงธรรม 
ในเวลาเย็น   จึงถามวา   "ชนเหลาน้ีไปไหนกัน ?"   ไดฟงความน้ันแลว 
คิดวา  "แมเราก็จักไป"   เรียกนองชายมาแลวบอกวา " พอ !    เจาจง 
 
๑.  กุฏมพี  คือ  คนม่ังมี  คนมีทรัพยสมบัติมาก,   ผูครองเรือน,   พอเรือน,  ผูดูแลการงาน.  
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เปนผูไมประมาทในเกวียนทั้งหลาย,   ฝายเราจักไปฟงธรรม"    ดังน้ีแลว 
ไปถวายบังคมพระตถาคต  นั่งที่สุดบริษัทแลว. 
          วันนั้น  พระศาสดา    เมื่อจะตรัสอนุปุพพีกถา    ตามอัธยาศัยของ 
มหากาลน้ัน        จึงตรัสโทษความเลวทรามและความเศราหมองแหงกาม 
ทั้งหลาย  โดยปริยายเปนอันมาก    ดวยสามารถแหงสูตรมีทุกขักขันธสูตร 
เปนอาทิ.   มหากาลไดสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว    จึงคิดวา     "นัยวา 
คนเราจําตองละสิ่งท้ังปวงไป,   โภคะ   (และ )    ญาติทั้งหลาย    ยอมไม 
ติดตามบุคคลผูไปปรโลกเลย,        เราจะตองการอะไรดวยการครองเรือน 
เราจักบวชละ, "    เมื่อมหาชนถวายบังคมแลวหลีกไป,     ทูลขอบรรพชา 
กะพระศาสดา,     เมื่อพระศาสดารับส่ังวา      "ผูที่ทานควรลาไร ๆ   ไมม ี
หรือ ?   ทูลวา    "นองชายของขาพระองคมี  พระเจาขา"    เมื่อพระองค 
ตรัสวา   "ถากระน้ัน   เธอจงลาเขาเสีย,"     ทูลรับวา  "ดีละ   พระเจาขา"  
กลับมาบอกนองชาย  ดังนี้วา   "พอ   เจาจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิด ." 
          จ.   กพ่ี็เลา ?   ขอรับ. 
          ม.  พ่ีจักบวชในสํานักของพระศาสดา.       เขาออนวอนพ่ีชายน้ัน 
ดวยประการตาง ๆ  ก็ไมอาจใหกลับได,   จึงกลาววา     "ดีละพ่ี    ขอพ่ีจง 
ทําตามอัธยาศัยเถิด."  มหากาลไปบวชในสํานักของพระศาสดาแลว.   ฝาย 
จุลกาลก็  (ไป)   บวช  ดวยต้ังใจวา     "เราจักชวนพ่ีชายสึก."   
 

                     พระมหากาลบําเพญ็โสสานิกธุดงค 
          ในกาลตอมา    มหากาลไดอุปสมบทแลว      เขาไปเฝาพระศาสดา 
ทูลถามถึงธุระในพระศาสนา,         เมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระ  ๒  อยาง  
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แลว,   ทูลวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคจักไมสามารถบําเพ็ญ  
คันถธุระได     เพราะขาพระองคบวชในกาลเปนคนแก,     แตจักบําเพ็ญ 
วิปสสนาธุระใหบริบูรณ"     ทูลใหพระองคตรัสบอกโสสานิกธุดงคจนถึง 
พระอรหัต,   ครั้นลวงปฐมยาม  เมื่อชนนอนหลับหมดทุกคนแลว,    ไปสู 
ปาชา   เวลาจวนรุง   เมื่อชนทั้งหมด   ยังไมทันลุกข้ึน  (ต่ืน)   เลย  กลับ 
มายังวิหาร. 
 

             ระเบียบของผูอยูในปาชา 
          ครั้งน้ัน   หญิงสัปเหรอคนหนึ่งชื่อกาลี   ผูเฝาปาชา   เห็นที่ยืนที่นั่ง 
และที่จงกรมของพระเถระเขา   คิดวา     " ใครหนอมาในท่ีนี้ ?     เราจัก 
คอยจับตัว"   เมื่อไมอาจจับได,    วันหน่ึง   จึงตามประทีปไวที่กระทอม 
ใกลปาชา    พาบุตรธิดาไปแอบอยูในที่สวนขางหน่ึง     เห็นพระเถระเดิน 
มาในมัชฌินยาม  จึงไปไหวแลวพูดวา    "ทานผูเจริญ  พระผูเปนเจาพํานัก 
อยูในที่ของพวกดิฉันนี้หรือ ?" 
          ถ.  จะ   อุบาสิกา. 
          ญ.  ทานผูเจริญ       ธรรมดาผูอยูในปาชาท้ังหลาย    เรียนระเบียบ 
( กอน )   จึงจะควร.  
          พระเถระไมกลาววา      "ก็ขาพเจาจักประพฤติในระเบียบที่เจาบอก 
แลวอยางไรเลา ? "  กลับกลาววา   "ทาํอยางไรเลาจึงจะควร ?  อุบาสิกา." 
          ญ.  ทานผูเจริญ       ธรรมดาผูอยูในปาชาท้ังหลาย    ควรแจงความ 
ที่คนอยูในปาชา   แกผูเฝาปาชา     พระมหาเถระในวิหาร    และนายบาน. 
           ถ.  เพราะเหตุไร ?  
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          ญ.  เพราะพวกโจรทํากรรมแลว  ถูกพวกเจาของ  (ทรัพย)  สะกด 
ตามรอยเทาไป      จึงทิ้งหอภัณฑะไวในปาชาแลวหลบหนีไป;     เมื่อเปน 
เชนนั้น  พวกมนุษยก็   (รุมกัน )  ทําอันตรายแกคนท่ีอยูในปาชา  แตเมื่อ 
ไดแจงความแกเจาหนาท่ีเหลาน้ันแลว,       เจาหนาที่เหลาน้ันยอมชวยกัน 
ปองกันอันตรายได   ดวยกลาวรับรองวา   'พวกขาพเจาทราบความท่ีทาน 
ผูเจริญน้ีอยูในที่นี้สิ้นกาลประมาณเทานี้,          ทานผูเจริญรูปนี้มิใชโจร'  
เพราะฉะนั้น  ควรบอกแกเจาหนาท่ีเหลาน้ัน. 
          ถ.   กจิอ่ืนอะไรเลา ?   ที่ขาพเจาควรทํา. 
          ญ.  ทานผูเจริญ     ธรรมดาพระผูเปนเจา    ผูอยูในปาชา     จําตอง 
เวนวัตถุทั้งหลายมี   ปลา  เน้ือ  แปง   งา   และน้ําออยเปนตนเสีย,    ไม 
ควรจําวัดกลางวัน       ไมควรเปนผูเกียจคราน      ควรปรารภความเพียร, 
ควรเปนผูไมโออวด  ไมใชเจาเลห    เปนผูมีอัธยาศัยงาม,    เวลาเย็นเมื่อ 
ชนหลับหมดแลว   พึงมาจากวิหาร,    เวลาจวนรุง    เมื่อหมูชนทุกคนยัง 
ไมลุกข้ึน   (ต่ืนนอน)   เลย   พึงไปวิหาร,   ทานผูเจริญ    ถาพระผูเปนเจา 
อยูในที่นี้ดวยอาการอยางน้ี ไซร    จักอาจยังกิจแหงบรรพชิตใหถึงท่ีสุดได, 
ถาหมูชนนําศพมาทิ้ง,         ดิฉันจะยกข้ึนสูเรือนยอดอันดาดดวยผากัมพล๑ 

ทําสักการะดวยวัตถุทั้งหลาย     มีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนแลว 
จักทําการปลงศพ,   ผิวา  พระผูเปนเจาจักยังไมอาจเพ่ือยังกิจแหงบรรพชิต  
ใหถึงท่ีสุดไดไซร,   ดิฉันจะยกข้ึนสูเชิงตะกอนแลวติดไฟเผา    เอาขอเกี่ยว 
ลาก   (ศพ)  ออกมาวางไวภายนอก  ทอนดวยขวาน    เฉือนใหเปนชิ้น 
 
๑.  ผาทําดวยขนสัตว.  
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นอยชิ้นใหญแลวใสในไฟ     แสดงแกทาน    ( พระผูเปนเจา )     แลวจึง 
คอยเผา.    
         ทีนั้น   พระเถระสั่งนางกาลีนั้นวา    "ดีละ  นางผูเจริญ      ก็นางเห็น 
รูปารมณอยางหน่ึงแลว   จงบอกแกขาพเจานะ."   นางกาลีรับวา   " จะ." 
พระเถระทําสมณธรรมอยูในปาชาตามอัธยาศัย   (ของตน). 
 

                      พระจุลกาลกลุมใจ 
         สวนพระจุลกาลเถระ   ผุดลงผุดนั่ง  รัญจวนถึงฆราวาส  คิดถึงบุตร 
และภรรยา   คิดวา   "พ่ีชายของเรานี้    ทํากรรมหนักยิ่ง." 
 

                       พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา 
         ลําดับนั้น  กลุธิดาคนหน่ึง    ไดทํากาละในเวลาเย็น     ซึ่งยังมิทัน 
เห่ียวแหง     ซูบซีด     เพราะพยาธิกําเริบข้ึนในครูเดียวน้ัน.     พวกญาติ 
หามศพกุลธิดาน้ันไปสูปาชาในเวลาเย็น  พรอมดวยเครื่องเผาตาง ๆ  มีฟน 
และน้ํามันเปนตน   ใหคาจางแกหญิงเฝาปาชา     ดวยคําวา     " นางจงจัด 
การเผาศพน้ี"   ดังน้ีแลว  มอบ (ศพ)   ใหแลวหลีกไป.     นางเปลื้อง 
ผาหมของกุลธิดาน้ันออกแลว     เห็นสรีระซึ่งตายเพียงครูเดียวนั้น     แสน 
ประณีต    มสีีดังทองคํา  จึงคิดวา   "อารมณนี้ควรจะแสดงแกพระผูเปน 
เจา"  แลวไปไหวพระเถระกลาววา   ทานเจาขา   อารมณชื่อเห็นปานน้ี  
มีอยู,   ขอพระคุณเจาพึง   (ไป)   พิจารณาเถิด."  
         พระเถระรับวา    "จะ"     ดังน้ีแลวไป    ใหเลิกผาหมออกแลว 
พิจารณาต้ังแตฝาเทาถึงปลายผมแลว    พูดวา   "รูปนี้ประณีตยิ่งนัก   มี  
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สีดุจทองคํา,     นางพึงใสรูปนั้นในไฟ    ในกาลท่ีรปูนั้นถูกเปลวไฟใหญ 
ลวกแลว   จึงบอกแกขาพเจา"   ดังน้ีแลว   ไปยังท่ีอยูของคนน่ันแล    นั่ง 
แลว.   นางทําอยางนั้นแลว   จึงแจงแกพระเถระ      พระเถระไปพิจารณา. 
ในที่ถูกเปลวไฟกระทบแลว ๆ สีแหงสรีระไดเปนดังแมโคดาง.  เทาท้ังสอง 
งอหงิกหอยลง   มือท้ังสองกําเขา  หนาผากไดมีหนังปอกแลว. 
 

                    พระมหากาลบรรลุพระอรหัต 
           พระเถระพิจารณาวา     "สรรีะนี้เปนธรรมชาติทําใหไมวายกระสัน 
แกบุคคลผูแลดูอยูในบัดเด๋ียวน้ีเอง,   แตบัดนี้    (กลับ)    ถึงความส้ินถึง 
ความเสื่อมไปแลว."   กลบัไปท่ีพักกลางคืน    นั่งพิจารณาถึงความส้ินและ 
ความเสื่อมอยู   กลาวคาถาวา 
                "สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ    มีอันเกดิขึ้นและ 
         เส่ือมไปเปนธรรมดา,  เกิดขึ้นแลวยอมดับไป  ความ 
        สงบแหงสังขารนั้นเปนสุข" 
เจริญวิปสสนาไดบรรลพุระอรหัต   พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย. 
           เมื่อทานบรรลุพระอรหัตแลว,  พระศาสดามีภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จ 
จาริกไปยังเสตัพยนครแลว   เสด็จเขาสูปาไมประดูลาย. 
           พวกภรรยาของพระจุลกาล   ไดยินวา     "ขาววา  พระศาสดาเสด็จ 
มาถึงแลว."    คิดวา   "พวกเราจัก    ( ชวยกัน)    จับสามีของพวกเรา " 
ดังน้ีแลว   สง   (คน)   ไปใหทูลอาราธนาพระศาสดา. 
 

         ระเบยีบปูอาสนะสมัยพุทธกาล 
           ก็ในสถานท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายไมทรงคุนเคย        ควรที่ภิกษุรูป  
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หน่ึงผูบอกการปูอาสนะจะตองลวงหนาไปกอน.        ก็อาสนะสําหรับพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย   พึงใหปูในที่ทามกลาง,  อาสนะสําหรับพระสารีบุตรเถระ 
พอใหปูขางขวา,   อาสนะสําหรับพระมหาโมคคัลลานเถระ   พึงใหปูขางซาย 
แหงอาสนะของพระพุทธเจาน้ัน,    อาสนะสําหรับภิกษุสงฆพึงใหปูในขาง 
ทั้งสองถัดจากท่ีนั้นไป.      เพราะฉะนั้น      พระมหากาลเถระพักอยูในท่ี  
หมจีวร  สงพระจุลกาลไปวา   "เธอจงลวงหนาไปบอกการปูอาสนะ." 
 

                 พระจุลกาลถูกหญิงจักสึก 
          พวกชนในเรือน  ทาํการเสสรวลกับทาน    จําเดิมแตกาลท่ีพวกเขา 
เห็นทาน   (แกลง)   ปูอาสนะตํ่าในท่ีสุดพระสังฆเถระ    ปูอาสนะสูงในท่ี 
สุดของสังฆนวกะ๑.    พระจุลกาลนอกน้ี     ชี้เเจงวา     "พวกเจาจงอยาทํา 
อยางนั้น,   จงปูอาสนะสูงในท่ีสูง  ปูอาสนะตํ่าในท่ีตํ่า." 
          พวกหญิง  ทําที่เหมือนไมไดยินถอยคําของทาน  รุมกันวา   "ทาน 
เที่ยวทําอะไรอยู ?     หนาที่ใหปูอาสนะไมสมควรแกทานหรือ ?    ทานลา 
ใครบวช ?  ทานใครเปนผูยอมใหบวช ?   มาในท่ีนี้ทําไม .?"    ดังน้ีแลว 
ชวยกันฉุดสบงและจีวรออกแลว  ใหนุงผาขาว    สวมเทริดมาลาบนศีรษะ 
แลวสงไปดวยคําวา    "เธอจงไปนําเสด็จพระศาสดามา,    พวกขาพเจาจะ 
ปูอาสนะ." 
          จุลกาลดํารงอยูในภาวะแหงภิกษุ     สิ้นกาลไมนาน       ยังไมทันได 
พรรษา   ก็สกึ  จึงไมรูสึกอาย,    เพราะฉะนั้น     เขาจึงหมดความรังเกียจ 
 
๑.  ผูใหมในสงฆ  หมายความวา  ผูมีพรรษานอยกวาทุกรูปในหมูนั้น.  
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ดวยกิริยาอาการน้ันเสียทีเดียว  ไปถวายบังคมพระศาสดาแลว  พาภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุขมา. 
          ก็ในกาลเสร็จภัตกิจของภิกษุสงฆ    พวกภรรยาของพระมหากาลคิด 
กันวา   "หญงิพวกนี้     รมุจับสามีของตนได    พวกเราก็จักจับสามีของ 
พวกเราบาง"     จึงใหนิมนตพระศาสดา       เพ่ือประโยชนแกการเสวย 
ภัตตาหารในวันรุงข้ึน. 
 

                         พระมหากาลก็ถูกภรรยาจับสึก 
          ก็ในกาลน้ัน  ภิกษุรูปอ่ืนไดไป   (ชี้แจง)    ใหปูอาสนะ.   หญิง 
เหลาน้ันไมไดโอกาสในขณะน้ัน     อาราธนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุขใหนั่งแลว  ไดถวายภิกษา,  ก็จุลกาลมีภรรยา  ๒  คน  มชัฌิมกาล 
มี  ๔ คน,  มหากาลมี  ๘ คน,  ฝายภิกษุทั้งหลายใครทําภัตกิจ  ไดนั่งทํา 
ภัตกิจแลว,    พวกท่ีใครไปภายนอก    ก็ไดลุกไปแลว;    สวนพระศาสดา 
ประทับนั่งทรงทําภัตกิจ.   ในกาลเสรจ็ภัตกิจของพระองค    หญิงเหลาน้ัน 
ทูลวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ          พระมหากาลทําอนุโมทนาแกพวก 
ขาพระองคแลว   จึงจักไป,  ขอพระองคเสด็จไปกอนเถิด." 
           พระศาสดา  ตรัสวา  " ดลีะ"  ไดเสด็จลวงหนาไปแลว.    ครั้นถึง 
ประตูบาน    ภิกษุสงฆก็ยกโทษวา      "ทําไม    พระศาสดา    จึงทรงทํา 
เชนนี้นี่  ?   พระองคทรงทราบแลว    จึงทรงทํา    หรือไมทรงทราบแลว 
ทรงทําหนอ ?   วานน้ี    อันตรายแหงบรรพชาเกิดข้ึนแกจุลกาล     เพราะ 
การลวงหนาไปกอน,   วันนี้   อันตรายมิไดมี    เพราะภิกษุอ่ืนลวงหนาไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 102 

กอน,   บัดนี้   พระศาสดา  รับสั่งใหพระมหากาลยับ๑ยั้งอยู   แลวเสด็จมา. 
ก็ภิกษุผูมีศีล   ถึงพรอมแลวดวยอาจาระ   หญิงเหลาน้ันจักทําอันตรายแหง 
บรรพชาแกพระมหากาลน้ันไดละหรือ ?" 
          พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุเหลาน้ันแลว   เสด็จกลบัมาประทับ 
ยืนอยู   ตรัสถามวา    "ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอกลาวอะไรกัน ?"     ภิกษุ 
เหลาน้ัน  ทูลความน้ันแลว. 
          ศ.   ภิกษุทั้งหลาย     ก็พวกเธอสําคัญมหากาลเหมือนจุลกาลหรือ ? 
          ภ.   อยางนั้น      พระเจาขา    เพราะจุลกาลน้ัน      มีภรรยา  ๒  คน 
( สวน)   พระมหากาลน้ี    มถีึง  ๘  คน,     เธอถูกภรรยาทั้ง  ๘  รุมจับไว 
แลว   จักทําอะไรได   พระเจาขา ? 
 

             พระมหากาลเปนผูไมหวั่นไหว 
          พระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธออยาไดกลาวอยางนั้น, 
จุลกาล   ลุกข้ึน  ลุกข้ึนพรอมแลว  มากไปดวยอารมณวางามอยู    เปนเชน 
กับตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง  ต้ังอยูริมเหวและเขาขาด,  สวนมหากาลบุตร 
ของเรา     ตามเห็นอารมณวาไมงามอยู     เปนผูไมหว่ันไหวเลย    เหมือน 
ภูเขาหินแตงทึบ"   ดังน้ีแลว  ไดภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา 
           ๗.    สุภานุปสฺสึ   วิหรนฺต          อินฺทฺริเยสุ  อสวุต  
                โภชนมฺห ิ อมตฺตฺุ         กสุีต  หีนวีริย  
                ต  เว  ปสหติ   มาโร          วาโต  รุกฺขว  ทุพฺพล. 
                อสุภานุปสฺสึ  วหรนฺต         อินฺทฺริเยสุ  สุสวุต 
 
๑.  นิวตฺตตฺวา   ตามศัพทวา  ใหกลับ.  
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        โภชนมหฺิ   จ   มตฺตฺุ         สทฺธ   อารทฺธวีริย 
        ต  เว  นปฺปสหติ  มาโร          วาโต  เสลว  ปพฺพต. 
                "ผูตามเห็นอารมณวางาม   ไมสํารวมในอินทรีย 
        ทั้งหลาย     ไมรูประมาณในโภชนะ      เกียจคราน 
        มีความเพียรเลวทรามอยู   ผูนั้นแล  มารยอมรงัควาน 
        ได,    เปรียบเหมือนตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง    ลม 
        รังควานไดฉะนั้น.   (สวน)     ผูตามเห็นอารมณวา 
        ไมงาม  สํารวมดีในอินทรียทั้งหลาย  รูประมาณใน 
        โภชนะ   มีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู   ผูนั้นแล  
        มารยอมรังควานไมได,  เปรียบเหมือนภูเขาหิน  ลม 
        รังควานไมได  ฉะนั้น." 
 

                    แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สภุานุปสฺสึ  ไดแก  ผูตามเห็นอารมณ 
วางาม.   อธบิายวา    ผูปลอยใจไปในอารมณที่นาปรารถนาอยู.    ก็บุคคล 
ใด  เมื่อถือโดยนิมิต๑   โดย๒อนุพยัญชนะ   ยอมถอืวา   "เล็บทัง้หลายงาม." 
ถือวา   "นิ้วทั้งหลายงาม."    ถือวา   "มือท้ังสอง  เทาท้ังสอง  แขงท้ังสอง 
ขาทั้งสอง  สะเอว  ทอง  ถันทั้งสอง  คอ  ริมฝปาก  ฟนทั้งหลาย  ปาก  จมูก 
ตาท้ังสอง  หูทั้งสอง   ค้ิวท้ังสอง  หนาผาก  ผมท้ังหลาย  งาม."  ถือวา  "ผม 
ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  งาม."  (หรือ)  ถอืวา  "สีงาม    ทรวดทรง 
 
๑.   ไดแกรวบถือท้ังหมด.     ๒.  ไดแกแยกถือเปนสวน ๆ  เชน  ผมงาม   เล็บงาม  เปนตน.  
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งาม."        บคุคลน้ีชื่อวาตามเห็นอารมณวางาม.        ผูนั้นคือผูตามเห็น 
อารมณวางามอยางนั้นอยู. 
         บทวา  อินฺทฺริเยสุ  ไดแก ในอินทรีย๑  ๖  มีจักษุเปนตน. 
         บทวา  อสวุต    ไดแก    ผูไมรักษาทวารท้ังหลาย     มีจักษุทวาร 
เปนตน. 
         บทวา  อมตฺต ุ   ความวา   ชื่อวาผูไมรูจักประมาณในโภชนะ 
เพราะไมรูประมาณนี้     คือประมาณในการแสวงหา     ประมาณในการรับ 
ประมาณในการบริโภค.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาผูไมรูจักประมาณเพราะไมรู  
ประมาณแมนี้   คือ  ประมาณในการพิจารณา  ประมาณในการสละ   คือ 
ไมทราบแมวา  "โภชนะนี้ประกอบดวยธรรม   นีไ้มประกอบดวยธรรม." 
         บทวา  กุสีต   ความวา  ชื่อวาผูเกียจคราน   เพราะความเปนผูเปน 
ไปในอํานาจของกามวิตก  พยาบาทวิตก   และวิหิงสาวิตก. 
         บทวา  หีนวีริย  ความวา    ผูไมมคีวามเพียร      คือผูเวนจากการ 
ทําความเพียรในอิริยาบถทั้งส่ี. 
         บทวา  ปสหติ  แปลวา  ยอมครอบงํา  คือ  ย่ํายี. 
         บาทพระคาถาวา  วาโต   รุกขฺว  ทุพฺพล   ความวา    เหมือนลม 
มีกําลังแรง       รังควานตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง       ซึ่งเกิดรมิเขาขาด. 
อธิบายวา  เหมือนอยางวา  ลมนั้น  ยงัสวนตาง ๆ  มี ดอก ผล  ใบออน 
เปนตน     แหงตนไมนั้นใหรวงลงบาง   หักกิ่งนอยบาง    หักกิง่ใหญบาง 
พัดถอนตนไมนั้นพรอมท้ังราก    ทําใหรากข้ึนเบื้องบน    กิ่งลงเบ้ืองลาง 
ฉันใด;  มารคือกิเลส    อันเกิดในภายใน   ยอมรังควานบุคคลผูเห็นปาน 
 
๑.  อินทรีย   ๖  คือ  จักขุนทรีย  โสตินทรีย  ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย  มนินทรีย.  
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นั้นไดฉันนั้นเหมือนกัน;      คือกิเลสมารทําใหตองอาบัติเล็ก  ๆ  นอย ๆ 
เหมือนลมมีกําลังแรง  พัดสวนตาง ๆ  มี    ดอก  ผล   ใบออนเปนตน 
แหงตนไมที่ไมแข็งแรงใหรวงลงบาง,   ทําใหตองอาบัติมีนิสสัคคียะเปนตน 
เหมือนลมมีกําลังแรง       ทําการหักกิง่ไมเล็ก  ๆ บาง,    ทําใหตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ๑๓    เหมือนลมมีกําลังแรง   ทําการหักกิ่งไมใหญบาง,   ทําให 
ตองอาบัติปาราชิก    นําออกจากศาสนา     อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว 
ใหถึงความเปนคฤหัสถโดย  ๒-๓  วันเทาน้ัน   เหมือนลมมีกําลังแรงถอน 
(ตนไม)  ทําใหโคนลง  มีรากข้ึนเบื้องบน   มีกิ่งลงเบ้ืองลางบาง.    กิเลส- 
มารยอมยังบุคคลเห็นปานนั้นใหเปนไปในอํานาจของตน. 
          บทวา อสุภานุปสฺสึ  ความวา  ผูเห็นอารมณไมงาม๑๑๐ อยาง  อยางใด 
อยางหน่ึงวาไมงาม.   คือประกอบในมนสิการ    โดยความเปนของปฏิกูล 
ไดแกเห็นผมทั้งหลาย    โดยความไมงาม    เห็นขน   เล็บ    ฟน   หนัง 
สี   ทรวดทรง   โดยความไมงาม. 
          บทวา  อินฺทฺริเยสุ  ไดแก  ในอินทรีย ๖.  บทวา  สุสวุต  ไดแก 
ผูเวนจากการถือ  มีถือโดยนิมิตเปนตน  คือผูมทีวารอันปดแลว. 
          บทวา  มตฺตฺุ  ความวา  ผูรูจักประมาณในโภชนะ  โดยตรงกัน 
ขามกับความเปนผูไมรูจักประมาณ. 
๑. อสุภ  อารมณอันไมงาม  มี  ๑๐  คือ  ๑.  อุทธุมาตกอสุก  อสุภท่ีข้ึนพอง  ๒.  วินีลกอสุภ 
อสุภท่ีมีสีเขียว    ๓.  วิปุพพกอสุภ  อสุภท่ีมีหนองไหลออก   ๔.  วิจฺฉิททกอสุภ    อสุภท่ีเขาสับฟน 
เปนทอน ๆ   ๕.  วิกฺขายิตกอสุภ   อสุภท่ีสัตวยื้อแยงกนิ   ๖.  วิกฺขิตฺตกอสุภ  อสุภี่ขาดกลาง 
๗.  หตวกิฺขิตตฺกอสุภ      อสุภท่ีขาดกระจกักระจาย         ๘.  โลหิตกอสุภ   อสุภท่ีเปอนเลือด 
๙.  ปุฬวุกกุสุภ   อสุภท่ีมีหมูหนอน  ๑๐.  อฏ ิกอสุภ   อสุภท่ีมีแตรางกระดูก 
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        บทวา  สทฺธึ  ความวา   ผูประกอบดวยโลกิยสัทธา มีอันเชื่อกรรม 
และผลเปนลักษณะอยางหนึ่ง   และประกอบดวยโลกุตรสัทธา    กลาวคือ 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในวัตถุ๑  ๓ อยางหน่ึง. 
        บทวา  อารทฺธวีริย    ไดแก   ผูประคองความเพียร    คือผูมีความ 
เพียรเต็มที่.                                                                   
        บทวา  ต   เว  ไดแก  บุคคลน้ัน  คือเห็นปานน้ัน. 
        อธิบายวา   ลมมกีําลังออน    พัดเบา  ๆ    ยอมไมอาจใหศิลาแตง 
ทึบหว่ันไหวได  ฉันใด;   กิเลสมารท่ีมีกําลังทราม    แมเกิดข้ึนในภายใน 
ยอมรังควาน   (บุคคลน้ัน)  ไมได   คือไมอาจใหหวั่นไหว    สะเทือน 
คลอนแคลนได  ฉันนั้น. 

          พระมหากาลเหาะหนีภรรยา 
        พวกหญิงแมเหลาน้ันแล        ที่เปนภรรยาเกาของพระมหากาลน้ัน 
ลอมพระเถระเเลว    กลาวคําเปนตนวา   "ทานลาใครบวช    บดันี้ทานจัก 
เปนคฤหัสถหรือจักไมเปนเลา ?"  ดังน้ีแลว    ไดเปนผูใครเพ่ือจะเปลื้อง 
ผูกาสายะท้ังหลาย  (ของพระเถระ)  ออก. 
        พระเถระกําหนดลาการของหญิงเหลาน้ันไดแลว      ลุกจากอาสนะ 
ที่นั่งแลวเหาะไปดวยฤทธิ์   ทําลายชอฟาเรือนยอด   ไปทางอากาศ.    เมื่อ 
พระศาสดา    พอตรัสพระคาถาจบลง,     ชมเชยพระสรีระของพระศาสดา 
ซึ่งมีวรรณะดังทองคํา  ลงมาถวายบังคมพระบาทยุคลของพระตถาคตแลว 
๑.  วัตถุ  ๓  คือ  พระพุทธ    พระธรรม   พระสงฆ.  
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         ในกาลจบคาถา    ภิกษุผูประชุมกัน    ดํารงอยูในอริยผลทั้งหลายมี 
โสดาปตติผลเปนตน   ดงัน้ีแล. 
                                เรื่องจุลกาลและมหากาล   จบ.   
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                  ๗. เรื่องพระเทวทัต [๗] 

                    ขอความเบื้องตน 
          พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภการไดผา 
กาสาวะอันบุคคลนํามาแตแควนคันธาระของพระเทวทัต    ในกรุงราชคฤห 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   "อนิกฺกสาโว"    เปนตน. 

      พระสารีบุตรแสดงธรรมแกชาวกรุงราชคฤห 
          ความพิสดารวา    สมัยหน่ึง     พระอัครสาวกทั้งสองพาบริวารของ 
ตน  องคละ  ๕๐๐  รูป  ไปทูลลาพระศาสดาแลว     ไดไปจากพระเชตวัน 
สูกรุงราชคฤห.   
          ชาวกรุงราชคฤห     รวมเปนพวกเดียวกัน ๒  คนบาง ๓  คนบาง 
หลายคนบาง   ไดถวายอาคันตุกทาน.๑   อยูมาวันหน่ึง  ทานพระสารีบุตร 
เมื่อจะทําอนุโมทนา    แสดงธรรมอยางนี้วา     "อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย 
ทายกคนหน่ึงถวายทานดวยตนเอง  (แต)    ไมชักชวนคนอ่ืน,    ทายก 
นั้น      ยอมไดโภคสมบัติในที่แหงตนเกิดแลว ๆ     ( แต )  ไมไดบริวาร- 
สมบัติ,   คนหนึ่งชักชวนคนอ่ืน    สวนตนเองไมถวาย,    ผูนั้น  ยอมได 
บริวารสมบัติในที่แหงตนเกิดแลว  ๆ   (แต )     ไมไดโภคสมบัติ,     คน 
หน่ึงแมตนเองก็ไมไดถวาย    แมคนอ่ืนก็ไมชักชวน,    ผูนั้น    ยอมไมได 
แมวัตถุมาตรวาขาวปลายเกรียนพออ่ิมทอง      ยอมเปนคนอนาถา      หา 
ปจจัยมิได    ในที่แหงคนเกิดแลว  ๆ    คนหน่ึงทั้งตนเองก็ถวาย    ทั้งชัก 
๑.  ถวายแกภกิษุผูมาใหม    คือผูเปนแขก.  
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ชวนคนอ่ืน   ผูนั้น  ยอมไดทั้งโภคสมบัติ   ทั้งบริวารสมบัติ  ในท่ีแหงตน 
เกิดแลว ๆ  สิ้นรอยอัตภาพบาง   พันอัตภาพบาง   แสนอัตภาพบาง." 
 

                             นิมนตภิกษุพันรูปรับภัตตาหาร 
         บุรุษผูบัณฑิตคนหนึ่ง  ฟงพระธรรมเทศนานั้นแลว  คิดวา   "ทาน 
ผูเจริญ      พระธรรมเทศนานาอัศจรรยนัก.     พระผูเปนเจาสารีบุตรกลาว 
เหตุแหงความสุข,    เราทํากรรมอันยังสมบัติทั้งสองเหลาน้ีใหสําเร็จ   ยอม 
สมควร"   ดงัน้ีแลว      จึงนิมนตพระเถระวา    "ทานขอรับ  พรุงน้ี   ขอ 
นิมนตทานท้ังหลายรับภิกษาของผมเถิด." 
         พระเถระ  ถามวา   "ทานตองการภิกษุเทาไร  ?  อุบาสก." 
         อุบาสก     ยอนถามวา    "ภิกษุที่เปนบริวารของใตเทามีเทาไร ? 
ขอรับ." 
         ถ.  มีประมาณพันรูป  อุบาสก. 
         อุ.   ขาแตทานผูเจริญ         ขอใตเทาพรอมดวยภิกษุทั้งหมดทีเดียว 
โปรดรับภิกษา   (ของผม).   พระเถระรับแลว. 
 

                       อุบาสกชวนชาวบานถวายภัตตาหาร 
         อุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนคร   ชกัชวนดวยคําวา   "ขาแตแมและ 
พอทั้งหลาย   ฉันนิมนตภิกษุไวพันรูป,    ทานท้ังหลายจักอาจถวายภิกษา 
มีจํานวนเทาไร ?        ทานทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาแกภิกษุมีจํานวน 
เทาไร ?" 
         พวกมนุษยกลาวโดยพอเหมาะพอควร  (แกกําลัง)  ของตน ๆ  วา 
"พวกฉันจักถวายแกภิกษุ  ๑๐ รูป,  พวกฉัน  ๒๐ รปู,  พวกฉัน ๑๐๐  รูป."  
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        อุบาสกกลาววา      "ถากระน้ัน    เราทั้งหลาย     จักประชุมหุงตม 
รวมกันในทีแ่หงเดียว,    ขอทานทุก ๆ คน    จงรวบรวมวัตถุตาง ๆ   ม ี
น้ํามัน    งา    ขาวสาร    เนยใส   น้ําออยเปนตน"   ดังน้ีแลว    ใหรวม 
ไวในท่ีแหงหนึ่ง. 
        ทีนั้น     กุฏมพีผูหน่ึงใหผากาสาวะอันนํามาจากแควนคันธาระซึ่งมี 
คาแสนหน่ึง    แกอุบาสกน้ันแลว    สัง่วา     "ถาทาน๑วัฏฏของทานยังไม 
เพียงพอไซร.    ทานพึงจายผาผืนนี้ใหครบสวนท่ีบกพรอง,   ถาทานวัฏฏ 
ของทานเพียงพอไซร    ทานพึงถวาย    (ผาผืนนี้ )     แกภิกษุรูปที่ทาน 
ปรารถนา."    ในกาลน้ัน    ทานวัฏฏทกุ ๆ อยางของอุบาสกน้ันเพียงพอ 
แลว.   อะไร ๆ   ชื่อวาบกพรองมิไดมี,    อุบาสกน้ันจึงถามมนุษยทั้งหลาย 
วา     "ผากาสาวะอันหาคามิไดผืนนี้      อันกุฏมพีผูหน่ึงกลาวอยางนี้แลว 
มอบใหไว.  ทานวัฏฏ   (ของพวกเรา )   ก็มีเหลือเพ่ือแลว,   เราทั้งหลาย 
จะถวายผากาสาวะผืนนี้แกทานรูปไหนเลา ?"  
 

                      ถวายผาราคาต้ังแสนแกพระเทวทัต 
         บางพวกกลาววา   "ถวายแกพระสารีบุตรเถระ."  บางพวกกลาววา 
"พระเถระมักมาในเวลาขาวกลาแก   แลวก็ไป,   พระเทวทัตเปนสหายใน 
การมงคลและอวมงคลท้ังหลายของพวกเรา    ดํารงอยูเปนนิตย    เหมือน 
หมอน้ํา,   พวกเราจะถวายผาผืนนั้นแกทาน,"   แมเม่ือถอยคําเปนไปหลาย 
ทาง   (อยางนั้น),   พวกท่ีกลาวา   "ควรถวายแกพระเทวทัต"   ไดมี 
จํานวนมากกวา.   เม่ือเปนอยางนั้น    พวกเขาจึงไดถวายผากาสาวะนั้นแก 
พระเทวทัต. 
 
๑.  ทานวัฏฏ    ไดแกของทําบุญ.   
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                            พระเทวทัตนุงหมผาไมสมควรแกตน 
          พระเทวทัต   ตัดผาน้ันแลว   เยบ็   ยอม    นุงหมเท่ียวไป.    พวก 
มนุษยเห็นทานแลว   จึงพูดกันวา      "ผาผืนนี้หาสมควรแกพระเทวทัตไม 
ควรแกพระสารีบุตรเถระ,    พระเทวทัตนุงหมผาอันไมสมควรแกตนเที่ยว 
ไป." 
          ขณะนั้น    ภิกษุผูอยูตางทิศรูปหน่ึง    ( ออก )    จากกรุงราชคฤห 
ไปสูกรุงสาวัตถี     ถวายบังคมพระศาสดา      เปนผูอันพระศาสดาทรงทํา 
ปฏิสันถาร    ตรัสถามถึงการอยูผาสุกของพระอัครสาวกท้ังสองแลว     จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจําเดิมแตตน. 
          พระศาสดา    ตรัสวา     "ภิกษุ    เทวทัตนั้นทรงผาท่ีไมสมควรแก 
ตนในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได,   แมในกาลกอน   เธอก็ทรงแลวเหมือนกัน" 
ดังน้ีแลว   ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสวา) 
 

                    ครั้งกอนพระเทวทัตเปนนายพรานชาง 
          ในอดตีกาล    เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ    ในพระนคร 
พาราณสี,    นายพรานชาง    ชาวพระนครพาราณสีผูหน่ึง    ลมชางแลว 
นํางา   หนัง   ไสใหญและเน้ือล่ํามาแลวขายเลี้ยงชีวิต.    ครั้งน้ันชางหลาย 
พันเชือกเดินหากินอยูในปาแหงหนึ่ง        พบพระปจเจกพุทธะหลายองค 
จําเดิมแตกาลน้ัน     เมื่อไป    หมอบลงดวยเขาท้ังสองแลวจบ๑ในกาลท่ีไป 
และมา  ( ทุกครั้ง)   แลวจึงผานไป.   วันหน่ึง   นายพรานชางเห็นกิริยา 
นั้นแลว     คิดวา      "เราลมชางเหลาน้ีไดโดยยาก,    ก็ในกาลไปและมา 
 
๑.  กิริยาของชางท่ีทําความเคารพ   ตรงกับคําวา  ไหว. 

.  
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ชางเหลาน้ียอมจบพระปจเจกพุทธะทั้งหลาย,     มันเห็นอะไรหนอ ?    จึง 
จบ,"   กําหนดไดวา    "เห็นผากาสาวะ"    ดังน้ีแลว    ดําริวา    "บัดนี้  
แมเราไดผากาสาวะยอมควร,"     เมื่อพระปจเจกพุทธะรูปหน่ึงลงไปสูชาต-  
สระสรงน้ําอยู๑   วางผากาสาวะทั้งหลายไวที่ริมฝง,   จึงลักจีวรไป   จับหอก 
นั่งคลุมโปง๒อยูริมหนทางที่ชางเหลานั้นไปมา. 
           หมูชางเห็นเขาแลวจึงจบ     ดวยสําคัญวา      "พระปจเจกพุทธะ" 
แลวก็ผานไป.   นายพรานชางนั้นเอาหอกพุงถูกชางตัวไปขางหลังชางเหลา 
นั้นทั้งหมดใหตายแลว   ถือเอาสวนตาง ๆ  มีงาเปนตน  ฝงสวนท่ีเหลือใน 
แผนดินแลวไป. 
           ในกาลตอมา     พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดชาง      ไดเปน 
หัวหนาชาง   เปนนายโขลง.   ถึงในกาลนั้น   นายพรานชางนั้น   ก็คงทํา 
อยูอยางนั้น.       พระมหาบุรุษทราบความหมดส้ินไปแหงบริษัทของตน 
จึงถามวา    "ชางเหลาน้ีไปไหน ?     จึงเบาบางไป,"    เมื่อเหลาชางน้ัน 
ตอบวา   "ไมทราบ  นาย"   คิดวา   "ชางทั้งหลายจะไปไหนไมบอกเรา 
( กอน )   จักไมไป,    อันตรายพึงมี"    นึกสงสัยวา    "อันตรายพึงมีแต 
สํานักแหงบุรุษผูนั่งคลุมผากาสาวะในท่ีแหงหนึ่ง,"       เพ่ือจะจับบุรุษน้ัน 
จึงสงชางทั้งหมดลวงหนาไปกอน    สวนคนมาลาหลัง,   นายพรานชางนั้น 
เมื่อชางที่เหลือจบแลวเดินไป,    เห็นพระมหาบุรุษกําลังเดินมาจึงมวนจีวร 
พุงหอกไป. 
           พระมหาบุรุษคุมสติเดินมา   ถอยกลับไปขางหลังหู    ลบหอกแลว. 
ทีนั้น     จึงว่ิงแปรเขาไป      เพ่ือจะจับนายพรานชางนั้น    ดวยสําคัญวา 
 
๑.  ชาตสระ   สระท่ีเปนของไมมีใครขุดทํา.    ๒.  สสีส   ปารุปตฺวา.  
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"เจาคนนี้    ใหชางของเราฉิบหายแลว."    นายพรานขางนอกนี้   แอบบัง 
ตนไมตนหนึ่ง.   ทีนั้น   พระมหาบุรุษ   เอางวงรวบเขาพรอมกับตนไม 
หมายใจวา   "จักจับฟาดลงที่แผนดิน. "   ( ครั้น )   เห็นผากาสาวะที่เขา 
นําออกแสดง    จึงยับยั้งไว    ดวยคิดเห็นวา     " ถาเราจักประทุษรายใน 
บุรุษน้ีไซร.    ชื่อวาความละอายในพระพุทธเจา    พระปจเจกพุทธะและ 
พระขีณาสพหลายพันองค       จักเปนอันเราทําลายแลว."         ซักถามวา 
"ญาติของเราประมาณเทานี้   เจาใหฉิบหายแลวหรือ ?" 
         นายพรานชางรับสารภาพวา  "จะ  นาย." 
         พระมหาบุรุษกลาววา   "เพราะอะไร  เจาจึงไดทํากรรมอันหยาบชา 
อยางนี้  ?     เจาหมผาไมสมควรแกตน     สมควรแกทานผูปราศจากราคะ 
ทั้งหลาย     เม่ือทํากรรมอันลามกเห็นปานน้ี       ชื่อวาทํากรรมอันหนัก." 
ก็แล   ครั้นกลาวอยางนั้นแลว   เมื่อจะขมข่ีใหยิ่งข้ึน   จึงกลาวคาถาวา 
               " ผูใด   มีกิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก   ปราศจาก  
        ทมะและสัจจะ   จักนุงหมผากาสาวะ,  ผูนั้นยอมไม                          
        ควรนุงหมผากาสาวะ,    สวนผูใด   พึงเปนผูมีกิเลส 
        ดุจน้ําฝาดอันคายแลว  ต้ังมั่นดีในศีลท้ังหลาย  ประ- 
        กอบดวยทมะและสจัจะ,  ผูนั้นแล  ยอมควรนุงหม 
        ผากาสาวะ. 
ดังน้ีแลว   กลาววา     เจาทํากรรมอันไมสมควร"   แลวก็ปลอยเขาไป. 
 

        ของดียอมควรแกคนดีหาควรกับคนช่ัวไม 
         พระศาสดา   ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา   (แสดง)   แลว 
ทรงยอชาดกวา   "นายพรานชางในกาลนั้น  ไดเปนเทวทัต    (ในบัดนี้)  
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ชางตัวประเสริฐผูขมข่ีนายพรานชางนั้น    คือเราเอง "    ดังน้ี       ตรัสวา 
"ภิกษุ    ไมใชแตในกาลนี้เทาน้ัน.     แมในกาลกอน     เทวทตัก็ทรงผา 
ไมสมควรแกตนเหมือนกัน"   ดังน้ีแลว  ไดภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา 
        ๗. อันกกสาโว  กาสาว    โย   วตฺถ  ปริทเหสฺสติ 
        อเปโต  ทมสจฺเจน          น  โส    กาสาวมรหติ. 
        โย  จ  วนฺตกสาวสฺส        สีเลสุ   สุสมาหิโต 
        อุเปโต   ทมสจฺเจน          ส   เว   กาสาวมรหติ. 
              "ผูใด  มีกิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก  ปราศจากทมะ   
        และสัจจะ   จักนุงหมผากาสาวะ,    ผูนั้นยอมไมควร 
        นุงหมผากาสาวะ,    สวนผูใด    พึงเปนผูมีกิเลสดุจ 
        น้ําฝาดอันคายแลว  ต้ังมั่นดีในศีลท้ังหลาย  ประกอบ 
        ดวยทมะและสัจจะ,     ผูนั้นแล    ยอมควรนุงหมผา 
        กาสาวะ."    
          เนื้อความน้ี   บัณฑิตพึงแสดงแมดวยฉัททันตชาดก๑   ดงัน้ีแล. 
 

                            แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อนิกฺกสาโว    ความวา    ผูชื่อวามี 
กิเลสดุจนํ้าฝาด  เพราะกิเลสดุจนํ้าฝาดท้ังหลาย  มีกามราคะเปนตน. 
          บทวา  ปริทเหสฺสติ   ความวา  จักใชสอยดวยสามารถแหงการนุง 
การหม  และการลาด.   พระบาลีวา "ปริทหิสฺสติ"  ก็ม.ี 
          บาทพระคาถาวา     อเปโต  ทมสจฺเจน     ความวา    ปราศจาก. 
 
๑.  ขุ.  ติรสติ.  ๒๗/  ๔๙๐.  อรรถกถา.  ๗/๒๒๖.  
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อธิบายวา     "พราก"      จากการฝกอินทรีย      และวจีสัจจะอันเปนฝาย 
ปรมัตถสัจจะ. 
         บทวา  น   โส  เปนตน  ความวา   บุคคลน้ัน   คือผูเห็นปานนั้น 
ยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ. 
         บทวา    วนฺตกสาวสฺส    ความวา   พึงเปนผูมีกิเลสดุจนํ้าฝาดอัน 
คายแลว   คือมีกิเลสดุจนํ้าฝาดอันทิ้งแลว   ไดแก มีกิเลสดุจนํ้าฟาดอันละ 
แลว  ดวยมรรค   ๔. 
          บทวา  สีเลสุ  ไดแก ในปาริสุทธศิีล ๔. 
          บทวา  สุสมาหิโต  ไดแก  ผูต้ังมั่นดี   คือดํารงอยูดวยดี. 
          บทวา  อุเปโต    ความวา   ประกอบดวยการฝกอินทรียและวจีสัจจะ 
มีประการดังกลาวแลว.                                                                 
          บทวา  ส  เว   เปนตน   ความวา   บุคคลน้ัน  คือเห็นปานนั้น 
ยอมควร  [นุงหม]   ผากาสาวะนั้น. 
          ในกาลจบคาถา    ภิกษุผูอยูในตางทิศนั้น     ไดเปนพระโสดาบัน. 
ชนแมเหลาอ่ืนมีจํานวนมาก   บรรลุอริยผลท้ังหลายมีโสดาปตติผลเปนตน. 
เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน  ดังน้ีแล. 
                      เรื่องพระเทวทัต    จบ.  
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             ๘. เรื่องสญชัย  [๘] 

               ขอความเบือ้งตน 
          พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภความไมมา 
ของสญชัย      (ปริพาชก )     ซึ่งสองพระอัครสาวกกราบทูลแลว     ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้วา  "อสาเร   สารมติโน"  เปนตน.  อนุปุพพีกถา 
ในเรื่องสญชัยนั้น  ดังตอไปนี้:- 

 พระศาสดาไดรับพยากรณจากพระพุทธเจา  ๒๓  พระองค 
          ความพิสดารวา    ในที่สุด   ๔   อสงไขย     ยิ่งดวยแสนกัลปแตกัลป 
นี้ไป  พระศาสดาของเราท้ังหลาย  เปนกุมารของพราหมณนามวาสุเมธะ 
ในอมรวดีนคร    ถึงความสําเร็จศิลปะทุกอยางแลว     โดยกาลลวงไปแหง 
มารดาและบิดา    ทรงบรจิาคทรัพยนับไดหลายโกฏิ     บวชเปนฤษีอยูใน 
หิมวันตประเทศ    ทําฌานและอภิญญาใหเกิดแลว   ไปโดยอากาศเห็นคน 
ถางทางอยูเพ่ือประโยชนเสด็จ   (ออก)   จากสุทัศนวิหาร   เขาไปสูอมร- 
วดีนคร      แหงพระทศพลทรงพระนามวาทีปงกร      แมตนเองก็ถือเอา 
ประเทศแหงหน่ึง,    เม่ือประเทศนั้น    ยังไมทันเสร็จ,    นอนทอดตนให 
เปนสะพาน  ลาดหนังเสือเหลืองบนเปอกตม  เพ่ือพระศาสดาผูเสด็จมาแลว 
ดวยประสงควา      "ขอพระศาสดาพรอมดวยพระสงฆสาวก    ไมตองทรง 
เหยียบเปอกตม    จงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิด"    แตพอพระศาสดาทอด 
พระเนตรเห็น  ก็ทรงพยากรณวา   "ผูนี้เปนพุทธังกูร๑   จักเปนพระพุทธ- 
 
๑.  หนอเนื้อ,   เช้ือสาย  แหงพระพุทธเจา.  
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เจาทรงพระนามวาโคดม      ในที่สุด  ๔  อสงไขย     ยิ่งดวยแสนกัลปใน 
อนาคต,"    ในสมัยตอมาแหงพระศาสดาพระองคนั้น    ก็ไดรบัพยากรณ 
ในสํานักพระพุทธเจา  ๒๓  พระองค      ซึ่งเสด็จอุบัติข้ึนสองโลกใหสวาง 
เหลาน้ี   คือ  พระโกณฑัญญะ  ๑   พระสุมังคละ ๑  พระสุมนะ ๑  พระ- 
เรวตะ ๑    พระโสภิตะ ๑   พระอโนมทัสสี ๑   พระปทุมะ  ๑   พระ- 
นารทะ  ๑  พระปทุมุตตระ ๑  พระสุเมธะ ๑   พระสุชาตะ ๑  พระปย- 
ทัสสี ๑   พระอัตถทัสสี ๑   พระธรรมทัสสี ๑  พระสิทธัตถะ ๑  พระ- 
ติสสะ ๑    พระปุสสะ  ๑   พระวิปสสี  ๑    พระสิขี  ๑    พระเวสสภะ  ๑ 
พระกกุสันธะ  ๑  พระโกนาคมนะ  ๑  พระกัสสปะ  ๑,"  ทรงบําเพ็ญ 
บารมีครบ  ๓๐  คือบารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถบารมี   ๑๐  (ครั้ง) 
ดํารงอยูในอัตภาพเปนพระเวสสันดร  ใหมหาทาน  อันทําแผนดินใหไหว 
๗ ครั้ง   ทรงบริจาคพระโอรสและพระชายา.  ในทีสุ่ดพระชนมายุ,  ก็ทรง 
อุบัติในดุสิตบุรี   ดํารงอยูในดุสิตบุรีนั้น   ตลอดพระชนมายุ,  เมื่อเทวดา 
ในหมื่นจักรวาลประชุมกนัอาราธนาวา 
                "ขาแตพระมหาวีระ   กาลนี้    เปนกาลของพระ- 
        องค,    ขอพระองค  จงเสด็จอุบัติในพระครรภพระ- 
        มารดา    ตรัสรูอมตบท    ยังโลกนี้กับท้ังเทวโลกให 
        ขามอยู." 
ทรงเลือกฐานะใหญ ๆ    ที่ควรเลือก๑  ๕      เสด็จจุติจากดุสิตบุรีนั้นแลว 
ทรงถือปฏิสนธิในศากยราชสกุล     อันพระประยูรญาติบําเรออยูดวยมหา- 
สมบัติในศากยสกุลนั้น     ทรงถึงความเจริญวัยโดยลําดับ     เสวยสิริราช- 
 
๑.   ฐานใหญท่ีควรเลือก  ๕  คือ  ๑.  กาล   ๒.  ประเทศ  ๓.  ทวีป  ๔.  ตระกูล   ๕.  มารดา.  
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สมบัติในปราสาทท้ังสามอันสมควรแกฤดูทั้งสามดุจสิริสมบัติในเทวโลก. 
 

                         ทรงเหน็เทวทูตแลวเสด็จบรรพชา 
          ในสมยัที่เสด็จไปเพ่ือประพาสพระอุทยาน        ทรงเห็นเทวทูต  ๓ 
กลาวคือคนแก   คนเจ็บ   และคนตาย   โดยลําดับ   ทรงเกิดความสังเวช 
เสด็จกลับแลว.   ในวันที่  ๔  ทรงเห็นบรรพชิต   ยงัความพอพระทัยใน 
การบรรพชาใหเกิดข้ึนวา  "การบรรพชาดี,   เสด็จไปสูอุทยาน   ยังวัน 
ใหสิ้นไปในพระอุทยานน้ัน  ประทับนั่งริมขอบสระโบกขรณีอันเปนมงคล 
อันวิสสุกรรมเทพบุตรผูจําแลงเพศเปนชางกัลบกมาตบแตงถวาย  ทรงสดับ 
ขาวประสูติของราหุลกุมาร   ทรงทราบถึงความสิเนหาในพระโอรสมีกําลัง 
ทรงพระดําริวา     "เราจักตัดเครื่องผูกนี้    จนผูกมัด     (เรา )     ไมได 
ทีเดียว,"   เวลาเย็นเสด็จเขาไปย่ิงพระนคร   ทรงสดับคาถานี้    ที่พระธิดา 
ของพระเจาอา  พระนามวา   กิสาโคตมี  ภาษิตวา 
                 "พระราชกุมารผูเชนนี้    เปนพระราชโอรสแหง 
        พระชนนีพระชนก    และเปนพระสวามีของพระนาง 
        ใด ๆ  พระชนนีพระชนกและพระนางนั้น ๆ ดับ 
        ( เย็นใจ )   แนแลว"   
          ทรงพระดําริวา     "เราอันพระนางกิสาโคตมีนี้    (สวด )    ใหไดยิน 
นิพพุตบทแลว,"    จึงเปลื้องแกวมุกดาหารจากพระศอ   สงไปประทานแก 
พระนางแลว     เสด็จเขาไปสูที่อยูของพระองค     ประทับนั่งบนพระแทน 
บรรทมอันมสีิริ    ทอดพระเนตรเห็นประการอันแปลกของหมูหญิงฟอนท่ี 
เขาถึงความหลับแลว  มพีระทัยเบ่ือหนาย  จึงปลุกนายฉันนะใหลุกข้ึน  ให  
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นํามากัณฐกะมา   เสด็จข้ึนมากัณฐกะ   มีนายฉันทะเปนสหาย   อันเทวดา 
ในหมื่นจักรวาลหอมลอมแลว   เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   ทรงบรรพชา 
ที่ริมฝงแมน้ําอโนมานที,     เสด็จถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ     เสด็จเที่ยว 
บิณฑบาตในกรุงราชคฤหนั้น  ประทับนั่งท่ีเง้ือมเขาปณฑวะ   อันพระเจา 
แผนดินมคธทรงเชื้อเชิญดวยราชสมบัติ  ทรงปฏิเสธคําเชื้อเชิญน้ัน  ทรง 
รับปฏิญญาจากทาวเธอเพ่ือประโยชนแกการไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ 
แลว    จะเสด็จมาสูแควนของพระองคเสด็จเขาไปหาอาฬารดาบสเเละอุทก- 
ดาบส    ไมทรงพอพระทัยคุณวิเศษท่ีทรงไดบรรลุในสํานักของสองดาบส 
นั้น  ทรงตั้งความเพียรใหญถึง ๖ ป. 
 

                     ทรงบรรลุสัพพัญุตญาณแลวทรงแสดงธรรม 
           ในวันวิสาขบุรณมี     เชาตรูเสวยขาวปายาสซ่ึงนางสุชาดาถวายแลว 
ทรงลอยถาดทองคําในแมน้ําเนรัญชรา  ใหสวนกลางวันลวงไปดวยสมาบัติ 
ตาง ๆ  ในราวปามหาวันริมฝงแมน้ําเนรัญชรา,     เวลาเย็นทรงรับหญาท่ี 
นายโสตถิยะถวาย     มีพระคุณอันพระยากาฬนาคราชชมเชยแลว    เสด็จสู 
ควงไมโพธิ   ทําปฏิญญาวา       "เราจักไมทําลายบัลลังกนี้     ตลอดเวลาที่ 
จิตของเราจักยังไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย    ดวยการไมเขาไปถือม่ัน," 
ประทับนั่งผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา, เมื่อพระอาทิตยยังไมทันอัสดงคต, 
ทรงกําจัดมารและพลมารได,        ทรงบรรลุปุพเพนิวาสญาณ๑ในปฐมยาม 
บรรลุจุตูปปาตญาณ๒ ในมัชฌิมยาม   หยั่งพระญาณลงในปจจยาการ   ในที ่ 
สุดปจฉิมยาม,   ในเวลาอรุณข้ึนทรงแทงตลอดสัพพัญุตญาณ  ซึ่งประดับ 
 
๑.  รูจักระลึกชาติได.   ๒.  รูจักกําหนดจตุิและเกดิ.  
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ดวยคุณทุกอยาง  มีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเปนอาทิ   ทรงยังกาม 
ใหผานไปที่ควงไมโพธิถึง ๗  สัปดาห,   ในสัปดาหที่  ๘ ประทับนั่งท่ีโคน 
ไมอชปาลนิโครธ   ทรงถึงความเปนผูขวนขวายนอย   ดวยพิจารณาเห็นวา 
ธรรมเปนสภาพลึกซึ้ง   อันทาวสหัมบดีพรหม    ผูมีมหาพรหมหม่ืนหน่ึง 
เปนบริวารเชื้อเชิญใหทรงแสดงธรรม        ทรงพจิารณาดูสัตวโลกดวย 
พุทธจักษุแลว    ทรงรับคําเชิญของพรหม   ทรงใครครวญวา  " เราพึง 
แสดงธรรมแกใครหนอแล    เปนคนแรก,"   ทรงทราบวา   อาฬารดาบส 
และอุทกดาบสทํากาละแลว   ทรงหวนระลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปญจ- 
วัคคีย  เสด็จลุกจากอาสนะไปยังกาสีบุรี   ในระหวางบรรดา   ไดสนทนา 
กับอุปกาชีวก  ในวันอาสาฬหบุรณมีเสด็จถึงท่ีอยูของภิกษุปญจวัคคีย  ใน 
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน   ทรงยังภิกษุปญจวัคคียเหลาน้ัน    ซึง่เรียกรอง 
(พระองค)    ดวยถอยคําอันไมสมควรใหสํานึกตัวแลว    เมื่อจะยังพรหม 
๑๘ โกฏิ   มพีระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุข   ใหดื่มน้ําอมตะ   จึงทรง 
แสดงพระธรรมจักร ทรงมีธรรมจักรบวรอันใหเปนไปแลว,  ในดิถีที่  ๕ 
แหงปกษ  ทรงยังภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด  ใหต้ังอยูในพระอรหัต,  วันเดียว 
กันนั้น    ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของสกุลบุตรแลว     ตรัสเรยีกเขาซ่ึงเบ่ือ 
หนาย   ละเรือนออกมาในตอนกลางคืนวา " มาน่ีเถิด   ยสะ "   ทําเขาให 
บรรลโุสดาปตติผลในตอนกลางคืนน้ันเอง   ในวันรุงข้ึนใหไดบรรลุพระ- 
อรหัต    ทรงยังสหายของยสะนั้น  แมพวกอ่ืนอีก  ๕๔  คน  ใหบรรพชา 
ดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแลว  ใหไดบรรลุพระอรหัต.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 121 

      พระศาสดาทรงสงสาวกไปประกาศพระศาสนา 
          เมื่อพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก ๖๑ พระองค    ดวยประการอยางนี้  
แลว,   พระศาสดาเสด็จอยูจําพรรษาปวารณาแลว   ทรงสงภิกษุ  ๖๐  รูป 
ไปในทิศทั้งหลายดวยพระพุทธดํารัสวา   "ภิกษุทัง้หลาย   พวกเธอจงเที่ยว 
จาริกไปเถิด"   ดังน้ีเปนตน.   สวนพระองคเสด็จไปอุรุเวลาประเทศ   ใน 
ระหวางทาง  ไดทรงแนะนําภัททวัคคิยกุมาร ๓๐  คน ณ  ราวปากัปปาสิก- 
วัน๑,   บรรดาภัททวัคคิยกุมาร ๓๐  คนนั้น    อยางตํ่ากวาเขาทั้งหมด    ได 
เปนโสดาบัน,   สูงกวาเขาท้ังหมด   ไดเปนพระอนาคามี.   พระองคทรง 
ใหภัททวัคคียทั้งหมดแมนั้น    บรรพชาดวยเอหิภิกขุภาวะอยางเดียวกันแลว 
ทรงสงไปในทิศทั้งหลาย,     สวนพระองคเสด็จไปอุรุเวลาประเทศ    ทรง 
แสดงปาฏิหาริยสามพันหารอยอยางแนะนําชฎิล  ๓  พ่ีนอง     ซึ่งมีชฎิลพัน 
คนเปนบริวาร    มีอุรุเวลกัสสปะเปนตน     ใหบรรพชาดวยเอหิภิกขุภาวะ 
เชนเดียวกันแลว   ใหประชุมกันที่คยาสีสประเทศ   ใหต้ังอยูในพระอรหัต 
ดวยอาทิตตปริยายเทศนา   แวดลอมดวยพระอรหันตพันองคนั้นเสด็จไปสู 
อุทยานลัฏฐิวัน    ใกลแดนพระนครราชคฤห  ดวยทรงพระดําริวา   "จัก 
เปลื้องปฏิญญา     ทีถ่วายไวแกพระเจาพิมพิสาร"      ตรัสพระธรรมกถา 
อันไพเราะแดพระราชา   ผูทรงสดับขาววา    "ทราบวา   พระศาสดา 
เสด็จมาแลว"  เสด็จมาเฝา   พรอมดวยพราหมณและคฤหบดี ๑๒  นหุต๒  
ยังพระราชากับพราหมณและคฤหบดี ๑๑  นหุต      ใหต้ังอยูในพระโสดา- 
ปตติผล  อีกนหุตหนึ่งใหต้ังอยูในสรณะ  ๓,   วันรุงข้ึน  มีพระคุณอันทาว 
 
๑.  ไรฝาย.     ๒.   ๑  นหุต  = ๑๐,๐๐๐  คน.  
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สักกเทวราชทรงแปลงเพศเปนมาณพชมเชยแลว      เสด็จเขาไปสูพระนคร 
ราชคฤห  ทรงทําภัตกิจในพระราชนิเวศน   ทรงรบัเวฬุวนาราม๑    ประ- 
ทับอยูในเวฬุวนารามน้ันนั่นแล.   พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ   เขา 
ไปเฝาพระองคในเวฬุวนารามน้ัน. 
          อนุปพุพีกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะน้ัน    ดังตอ 
ไปน้ี :- 
 

                    ประวัติพระสารีบตุรและโมคคัลลานะ 
          ความพิสดารวา   เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติแลวน่ันแล.   ไดม ี
บานพราหมณ ๒ ตําบล   คือ   อุปติสสคาม  ๑  โกลิตคาม  ๑   ในที่ไม 
ไกลแตกรุงราชคฤห.      ในสองบานน้ัน     ในวันทีน่างพราหมณีชื่อสารี 
ในอุปลิสสคามต้ังครรภนั่นแล.   แมนางพราหมณีชื่อโมคคัลลใีนโกสิตคาม 
ก็ต้ังครรภ.       ไดยินวา      ตระกูลทั้งสองน้ัน     ไดเปนสหายเกี่ยวพัน 
สืบเนื่องกันมาถึง  ๗  ชั่วตระกูลทีเดียว.   พราหมณผูสามีไดใหพิธี 
บริหารครรภแกพราหมณีทั้งสองน้ัน     ในวันเดียวกันเหมือนกัน.    โดย  
กาลลวงไป  ๑๐  เดือน    นางพราหมณีทั้งสองน้ันก็คลอดบุตร.     ใน 
วันขนานชื่อ    พวกญาติต้ังชื่อบุตรของสารีพราหมณีวา   "อุปติสสะ" 
เพราะเปนบุตรของตระกูลนายบาน   ในตําบลอุปติสสคาม,   ต้ังชื่อ 
บุตรของโมคคัลลีพราหมณีวา   "โกลิตะ"   เพราะเปนบุตรของตระกูล 
นายบานในตําบลโกลิตคามนอกน้ี.       เด็กทั้งสองน้ันถึงความเจริญแลว 
ไดถึงความสําเร็จแหงศิลปะทุกอยาง.        ในเวลาไปสูแมน้ําหรือสวนเพื่อ 
ประโยชนจะเลน      อุปติสสมาณพมีเสลี่ยงทองคํา   ๕๐๐    เปนเครื่องแห 
 
๑.  เปนมูลเหตุแหงการถวายวัดในพระพุทธศาสนา   ในการตอ  ๆ  มา.  
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แหน,   ไกลิตมาณพมีรถเทียมดวยมาอาชาไนย   ๕๐๐   เปนเครื่องแหแหน, 
ชนทั้งสองมีมาณพเปนบริวารคนละ  ๕๐๐.     ก็ในกรุงราชคฤหมีมหรสพ 
บนยอดเขาทุก ๆ  ป.      หมูญาติไดยกเตียงซอนกันเพ่ือกุมารท้ังสองน้ัน 
ในทีเดียวกันนั่นเอง.      แมกุมารท้ังสองก็นั่งดูมหรสพรวมกัน       ยอม 
หัวเราะในฐานะควรหัวเราะ       ยอมถงึความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวช 
ยอมตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล.    วันหน่ึง   เมื่อกุมารท้ังสองเหลา 
นั้นดูมหรสพโดยทํานองนี้   ความหัวเราะในฐานะที่ควรหัวเราะ หรือความ 
สังเวชในฐานะท่ีควรสังเวช  หรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล  มิได 
มีแลวเหมือนในวันกอน ๆ เพราะญาณถึงความแกรอบแลว.   ก็ชนท้ังสอง 
คิดกันอยางนี้วา   "จะมีอะไรเลา ?  ที่นาดูในการน้ี,    ชนทั้งหมดแมนี้  
เมื่อยังไมถึง  ๑๐  ป,     ก็จักถึงความเปนสภาพหาบัญญัติมิได,   ก็เราทั้งสอง 
ควรแสวงหาธรรมเครื่องพนอยางเอก"    ดังน้ีแลว      ถือเอาเปนอารมณ 
นั่งอยูแลว.   ลําดับนั้น  โกลิตะพูดกะอุปติสสะวา      "อุปติสสะผูสหาย 
ไฉน ?   ทานจึงไมหัวเราะร่ืนเริงเหมือนในวันอ่ืน ๆ,   วันนี้    ทานมีใจ 
ไมเบิกบาน   ทานกําหนดอะไรไดหรือ ?"  อุปติสสะนั้นกลาววา  "โกลิตะผู 
สหาย  เรานั่งคิดถึงเหตุนี้วา  'ในการดูคนเหลาน้ี   หาสาระมิได,   การดูนี้ 
ไมมีประโยชน,   เราควรแสวงหาโมกขธรรมเพื่อตน,'   ก็ทานเลา   เพราะ 
เหตุไร ?   จึงไมเบิกบาน."   แมโกลิตะนั้น    ก็บอกอยางนั้นเหมือนกัน. 
ลําดับนั้น   อุปติสสะ   ทราบความท่ีโกลิตะนั้นมีอัธยาศัยเชนเดียวกันกับตน 
จึงกลาววา   "สหายเอย   เราทั้งสองคิดกันดีแลว,    ก็เราควรแสวงหา 
โมกขธรรม,   ธรรมดาผูแสวงหา  ตองไดบรรพชาชนิดหน่ึงจึงควร,   เรา 
ทั้งสองจะบรรพชาในสํานักใครเลา ?"  
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                        สองสหายทํากติกากัน 
          กโ็ดยสมัยนั้นแล    สญชยัปริพาชก   อาศัยอยูในกรุงราชคฤห   กับ 
ปริพาชกบรษัิทหมูใหญ.    สารีบุตรและโมคคัลลานะทั้งสองน้ัน    ตกลง 
กันวา    "เราจักบวชในสํานักทานสญชัยนั้น,"    ตางสงมาณพ  ๕๐๐  ไป 
ดวยคําวา     "ทานทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิด ."         พรอมดวย 
มาณพ  ๕๐๐  บวชแลวในสํานักของสญชัย.    จําเดิมแตเขาทั้งสองบวชแลว 
สญชัยก็ไดถงึความเลิศดวยลาภและยศอยางเหลือเฟอ.       ทั้งสองเรียนจบ 
ลัทธิสมัยของสญชัยโดยสองสามวันเทาน้ัน     จึงถามวา       "ทานอาจารย 
ลัทธิที่ทานรู   มีเพียงเทาน้ี     หรือมีแมยิ่งกวาน้ี ?"    เมื่อสญชัยตอบวา 
"มีเพียงเทาน้ีแหละ,   เธอท้ังสองรูจบหมดแลว."   เขาทั้งสองจึงคิดกันวา 
"เมื่อเปนอยางนี้   การอยูประพฤติพรหมจรรย   ในสํานักของทานผูนี้ก็ไม 
มีประโยชน   เราทั้งสองออกมาเพ่ือแสวงหาโมกขธรรม,   โมกขธรรมนั้น 
เราไมสามารถใหเกิดข้ึนไดในสํานักของทานผูนี้,     อันชมพูทวีปใหญนัก,   
เราเท่ียวไปยังคามนิคม   ชนบท    และราชธานี    คงจักไดอาจารยผูแสดง 
โมกขธรรมสักคนเปนแน ."   ต้ังแตนั้น  ใครพูดในท่ีใด ๆ  วา  "สมณ- 
พราหมณผูบัณฑิต      มีอยู"        เขาทั้งสองยอมไปทําสากัจฉาในที่นั้น  ๆ 
ปญหาที่เขาท้ังสองถามไป     อาจารยเหลาอ่ืนหาอาจตอบไดไม,     แตเขา 
ทั้งสองยอมแกปญหาของอาจารยเหลาน้ันได.     เขาสอบสวนทั่วชมพูทวีป 
อยางนั้นแลว   กลับมายังท่ีอยูของตน  จึงทํากติกากันวา      "โกลิตะผูสหาย 
ในเราสองคน   ผูใดไดบรรลุอมตธรรมกอน   ผูนั้นจงบอก  (แกกัน)." 
          เมื่อเขาท้ังสองทํากติกากันอยางนั้นอยู   พระศาสดาเสด็จถึงกรุงราช- 
คฤห     โดยลําดับดังท่ีกลาวแลว     ทรงรับเวฬุวันแลว      ประทับอยูใน  
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เวฬุวัน.  ในกาลน้ัน  พระอัสสชิเถระ   ในจํานวนพระปญจวัคคียระหวาง 
พระอรหันต ๖๑ องค        ที่พระศาสดาทรงสงไปเพ่ือประกาศคุณพระ- 
รัตนตรัย    ดวยพระดํารัสวา   "ภิกษุทัง้หลาย    พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลแกชนเปนอันมากเถิด,"   กลับมายังกรุงราชคฤหแลว  ใน 
วันรุงข้ึน  ทานถือบาตรและจีวรไปสูกรุงราชคฤหเพ่ือบิณฑบาตแตเชาตรู. 
          สมัยนัน้   อุปติสสปริพาชก   ทาํภัตกิจแตเชาตรูแลว    ไปยังอาราม 
ของปริพาชก   พบพระเถระ   จึงคิดวา    "อันนักบวชเห็นปานนี้เรายังไม 
เคยพบเลย,   ภิกษุรูปนี้   (คง)  จะเปนผูหน่ึงบรรดาผูที่เปนพระอรหันต 
หรือผูบรรลพุระอรหัตมรรคในโลก.   ไฉนหนอเราพึงเขาไปหาภิกษุนี้แลว 
ถามวา  "ทานผูมีอายุ    ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ?   ใครเปนศาสดาของ 
ทาน  ?   หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร ?" 
          ทีนั้น     ความปริวิตกน้ีไดมีแกเขาวา     "กาลน้ีมิใชกาลควรถาม 
ปญหากะภิกษุนี้แล,   ภิกษุนี้กําลังเขาไปสูละแวกบานเที่ยวบิณฑบาต,   ถา 
กระไร     เราเม่ือแสวงหาโมกขธรรมที่คนผูตองการรูแลว     ควรติดตาม 
ภิกษุรูปนี้ไปขางหลัง ๆ."   เขาเห็นพระเถระไดบิณฑบาตแลว        ไปสู 
โอกาสแหงใดแหงหนึ่ง  และทราบความท่ีพระเถระนั้นประสงคจะน่ัง   จึง 
ไดจัดต่ังของปริพาชกสําหรับตนถวาย.        แมในเวลาที่ทานฉันเสร็จแลว 
ก็ไดถวายถวายนํ้าในกุณโฑของตนแดพระ.เถระ.   ครั้นทําอาจาริยวัตรอยางนั้น 
แลว   จึงทําปฏิสันถารอยางจับใจกับพระเถระซึ่งฉันเสร็จแลว    เรียนถาม  
อยางนี้วา  "ทานผูมีอายุ   อินทรียของทานผองใสนัก,  ผิวพรรณบริสุทธิ์  
ผุดผอง,    ทานผูมีอายุ   ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ?   ใครเปนศาสดาของ 
ทาน ?  หรือทานชอบใจธรรมของใคร ?"  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 126 

                      พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา 
          พระเถระคิดวา     "ธรรมดาปรพิาชกเหลาน้ี    ยอมเปนปฏิปกษตอ 
พระศาสนา,   เราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแกปริพาชกนี้,"   เมื่อ 
จะแสดงความท่ีตนบวชใหม    จึงกลาววา   "ผูมีอายุ    เราแลเปนผูใหม 
บวชแลวไมนาน     เพ่ิงมาสูธรรมวินัยนี้,     เราจักไมสามารถแสดงธรรม 
โดยพิสดารกอน."   ปรพิาชกเรียนวา    "ขาพเจาชื่ออุปติสสะ,   ขอพระผู 
เปนเจากลาวตามสามารถเถิด     จะนอยหรือมากก็ตาม    ขอนัน้เปนภาระ 
ของขาพเจา     เพ่ือแทงตลอดดวย   ๑๐๐  นัย   ๑,๐๐๐  นัย"      ดังน้ีแลว 
เรียนวา 
               " จะมากหรือนอยก็ตาม  ขอพระผูเปนเจา  จง 
        กลาวเถิด,   จงบอกแกขาพเจาแตใจความเทาน้ัน, 
        ขาพเจาตองการใจความ       จะตองทําพยัญชนะ 
        ใหมากไปทําไม." 
เมื่อเขาเรียนอยางนั้นแลว,      พระเถระจึงกลาวคาถาวา 
               "ธรรมเหลาใด   มีเหตุเปนแดนเกิด  พระ- 
        ตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลาน้ัน       และเหตุ 
        แหงความดับแหงธรรมเหลาน้ัน   พระมหาสมณะ 
        มีปกติตรัสอยางน้ี." 
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                                สองสหายสําเร็จพระโสดาบัน         

          ปริพาชก    ฟงเพียง ๒ บทตนเทาน้ัน    ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล 
อันถึงพรอมดวยนัยพันหน่ึง,    พระเถระยัง ๒ บทนอกน้ีใหจบลง    ใน 
เวลาเขาเปนพระโสดาบัน.      เขาเปนพระโสดาบันแลว      เม่ือคุณวิเศษ 
ชั้นสูงยังไมเปนไปอยู.    ก็คาดวา    "เหตุในส่ิงน้ีจักมี"    จึงเรียนกะพระ- 
เถระวา     "ทานขอรับ     ทานไมตองขยายธรรมเทศนายิ่งข้ึนไป    เพียง 
เทาน้ีก็พอ  พระศาสดาของพวกเราประทับอยูที่ไหน ?"   พระเถระตอบวา 
" ประทับอยูในพระเวฬุวัน   ผูมีอายุ."    เขาเรียนวา    "ขาแตทานผูเจริญ 
ถากระน้ัน   ขอทานโปรดลวงหนาไปกอนเถิด   ขาพเจา   มีเพ่ือนอีกคน 
หน่ึง  และขาพเจาท้ังสองไดทํากติกากะกันและกันไววา   'ผูใดบรรลุอมตะ 
กอน    ผูนั้นจงบอกกัน'   ขาพเจาเปลื้องปฏิญญาน้ันแลว   จักพาสหายไป 
สํานักพระศาสดา   ตามท่ีทานไปแลวน่ันแล"   ดงัน้ีแลว   หมอบลงแทบ 
เทาท้ังสองของพระเถระดวยเบญจางค๑ประดิษฐ      ทําประทักษิณ  ๓  รอบ 
สงพระเถระไปแลว     ไดบายหนาไปสูอารามของปริพาชกแลว.    โกลิต- 
ปริพาชกเห็นเขามาแตไกล    คิดวา  "วันนี้สีหนาสหายของเราไมเหมือน 
ในวันอ่ืน ๆ    เขาคงไดบรรลุอมตะ    โดยแนแท"    จึงถามถึงการบรรล ุ
อมตะ.  แมอุปติสสปริพาชกน้ันก็รับวา  "เออ  ผูมีอายุ  อมตะเราไดบรรล ุ
แลว"   ไดภาษิตคาถานั้นน่ันแลแกโกลิตปริพาชกนั้น. 
          ในกาลจบคาถา     โกลิตะดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว     จึงกลาว 
วา    "สหาย  ขาววา  พระศาสดาของพวกเราประทับอยูที่ไหน ?" 
 
๑.  เบญจางคประดิษฐ   ไดแก   การตั้งไวเฉพาะซ่ึงอวยัวะ   ๕  คือ  หนาผาก  ๑  ฝามือท้ังสอง 
และเขาท้ังสองจดลงท่ีพื้น.  
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          อุ.  ขาววา     ประทับอยูในพระเวฬุวัน    สหาย    ขาวน้ี     ทาน 
อัสสชิเถระ  พระอาจารยของเราบอกไวแลว. 
          ก.   สหาย   ถากระน้ัน  เราไปเฝาพระศาสดาเถิด. 
 

                สองสหายชวนสญชัยไปเฝาพระศาสดา 
        ก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระนี้   ยอมเปนผูบูชาอาจารยแมในกาลทุก 
เมื่อเทียว  เพราะฉะนั้น   จึงกลาวกะสหายอยางนี้วา "สหาย   เราจักบอก 
อมตะท่ีเราทั้งสองบรรลุ   แกสญชัยปริพาชกผูอาจารยของเราบาง.   ทานรู 
อยูก็จักแทงตลอด,     เมื่อไมแทงตลอด,     เชื่อพวกเราแลวจักไปยังสํานัก 
พระศาสดา,     สดับเทศนาของพุทธบุคคลท้ังหลายแลว      จักทําการแทง 
ตลอดซึ่งมรรคและผล."  
          ลําดับนั้น ทั้งสองคนก็ไดไปสูสํานักของทานสญชัย.  สญชัยพอเห็น 
เขาจึงถามวา    "พอทั้งสอง  พวกพอไดใครท่ีแสดงทางอมตะแลวหรือ ?" 
สหายท้ังสองจึงเรียนวา   "ไดแลวขอรับ  ทานอาจารย  พระพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติข้ึนแลวในโลก,   พระธรรมก็อุบัติข้ึนแลว,   พระสงฆก็อุบัติข้ึนแลว, 
ทานอาจารยประพฤติธรรมเปลา  ไรสาระ   เชญิทานมาเถิด   เราทั้งหลาย   
จักไปยังสํานักพระศาสดา." 
          ส.   ทานท้ังสองไปเถิด,   ขาพเจาไมสามารถ. 
          สห. เพราะเหตุไร ? 
          ส.   เราเทียวเปนอาจารยของมหาชนแลว.     การอยูเปนอันเตวาสิก 
ของเราน้ัน    เชนกับเกิดความไหวแหงน้ําในตุม,     เราไมสามารถอยูเปน 
อันเตวาสิกได.  
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           สห.   อยาทําอยางนั้นเลย   ทานอาจารย. 
           ส.   ชางเถอะ  พอ   พอพากันไปเถอะ,   เราจักไมสามารถ. 
           สห.   ทานอาจารย      จําเดิมแตกาลแหงพระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึน 
ในโลก     มหาชนมีของหอมระเบียบดอกไมเปนตนในมือไปบูชาพระองค 
เทาน้ัน,  แมกระผมทั้งสองก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน,   ทานอาจารยจะทํา 
อยางไร ? 
           ส.  พอท้ังสอง  ในโลกนี ้   มีคนเขลาหากหรือมีคนฉลาดมาเลา ? 
           สห.   คนเขลามากขอรับ    ทานอาจารย    อันคนฉลาดมีเพียงเล็ก 
นอย. 
           ส.  พอท้ังสอง     ถากระน้ัน     พวกคนฉลาด ๆ   จักไปสูสํานัก 
พระสมณโคดม,  พวกคนเขลา ๆ   จักมาสูสํานักเรา  พอไปกันเถิด   เรา 
จักไมไป.                                          
           สหายท้ังสองน้ันจึงกลาววา    "ทานอาจารย   ทานจักปรากฏเอง" 
ดังน้ีแลว   หลีกไป.   เมื่อสหายท้ังสองน้ันไปอยู.   บริษัทของสญชัยแตก 
กันแลว.   ขณะน้ันอารามไดวางลง.   สญชยันั้นเห็นอารามวางแลว       ก ็
อาเจียนออกเปนเปนโลหิตอุน.        ในปริพาชก    ๕๐๐  คน     ซึ่งไปกับสหาย 
ทั้งสองนั้น   บริษัทของสญชัย  ๒๕๐  คนกลับแลว.   สหายท้ังสองไดไปสู 
พระเวฬุวัน  พรอมดวยปริพาชก  ๒๕๐  คน  ผูเปนอันเตวาสิกของตน. 
 

                    ศิษยสําเรจ็อรหัตผลกอนอาจารย 
           พระศาสดา    ประทับนั่งแสดงธรรมในทามกลางบริษัท  ๔    ทอด 
พระเนตรเห็นปริพาชกเหลาน้ันแตไกลทีเดียว         ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย  
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ดวยพระดํารัสวา     " ภิกษุทั้งหลาย    สองสหายน่ันกําลังมา    คือโกลิตะ 
และอุปติสสะ    ทั้งสองน่ันจักเปนคูสาวกท่ีดีเลิศของเรา."     สองสหายน้ัน 
ถวายบังคมพระศาสดาแลว   นั่ง ณ  สวนขางหน่ึง.   เขาทั้งสองไดกราบทูล 
คําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท 
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิดพระเจาขา."   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา "ทานท้ังหลายจงเปนภิกษุมาเถิด,  ธรรมเรากลาวดีแลว   จงประพฤติ 
พรหมจรรย    เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด."    คนท้ังหมดไดเปนผู 
ทรงบาตรจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์   ราวกะวาพระเถระ  ๑๐๐   พรรษา. 
           ครั้งน้ัน  พระศาสดา    ทรงขยายพระธรรมเทศนาดวยอํานาจจริยา 
แกบริษัทของทั้งสองสหายน้ัน      เวนพระอัครสาวกท้ังสองเสีย,      ชนที่ 
เหลือ    บรรลุพระอรหัตแลว.    ก็กิจดวยมรรคเบื้องสิ่งของพระอัครสาวก 
ทั้งสองมิไดสําเร็จแลว. 
           ถามวา   "เพราะเหตุไร." 
           แกวา   "เพราะสาวกบารมีญาณเปนของใหญ." 
           ตอมาในวันที่  ๒  แตวันบวชแลว          ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
เขาไปอาศัยหมูบานกัลลวาละ๑    ในแควนมคธอยู,   เมื่อถีนมิทธะครอบงํา, 
อันพระศาสดาทรงใหสังเวชแลว   บรรเทาถีนมิทธะได   กําลังฟงพระธาตุ- 
กรรมฐาน    ที่พระตถาคตประทานแลว    ไดยังกจิในมรรค ๓  เบื้องบน 
ใหสําเร็จ  บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณแลว. 
            ฝายพระสารีบุตร     ลวงไดกึง่เดือนแตวันบวช     เขาไปอาศัยกรุง 
ราชคฤหนั้นแหละ    อยูในถ้ําสูกรขาตา    กับดวยพระศาสดา,    เมื่อพระ- 
 
๑.  มหาโมคคัลลานสูตร.   อัง.  สัตตกะ.  ๒๓/๗๗  วา  กลฺลวาลมุตฺตคามก.  
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ศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร๑      แกทีฆนขปริพาชกผูหลานของตน, 
สงญาณไปตามกระแสแหงพระสูตร          ก็ไดบรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณ 
เหมือนผูที่บริโภคภัตท่ีเขาคดใหผูอ่ืน. 
          มีคําถามวา     "ก็ทานพระสารีบุตร   เปนผูมีปญญามาก   มิใชหรือ ? 
เมื่อเปนเชนน้ัน    เพราะเหตุไร   จึงบรรลุสาวกบารมีญาณชากวาพระมหา- 
โมคคัลลานะ." 
          แกวา    "เพราะมีบริกรรมมาก."    เหมือนอยางวา  พวกคนเข็ญใจ 
ประสงคจะไปในท่ีไหน ๆ   กอ็อกไปไดรวดเร็ว,   สวนพระราชาตองได 
ตระเตรียมมาก    มีการตระเตรียมชางพระราชพาหนะเปนตน     จึงสมควร 
ฉันใด,  อุปไมยน้ี  พึงทราบฉันนั้น. 
 

           พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา 
          ก็ในเวลาบายวันนั้นเอง     พระศาสดา      ทรงประชุมพระสาวกท่ี 
พระเวฬุวัน     ประทานตําแหนงพระอัครสาวกแกพระเถระทั้งสองแลวทรง 
แสดงพระปาติโมกข. 
          พวกภิกษุ    ติเตียนกลาววา     "พระศาสดา  ประทาน  [ตําแหนง] 
แกภิกษุทั้งหลาย   โดยเห็นแกหนา,   อันพระองคเมื่อจะประทานตําแหนง 
อัครสาวก   ควรประทานแกพระปญจวัคคียผูบวชกอน.   เมื่อไมเหลียวแล 
ถึงพระปญจวัคคียเหลาน่ัน    ก็ควรประทานแกภิกษุ ๕๕ รูป    มีพระยส- 
เถระเปนประมุข,     เมื่อไมเหลียวแลถึงภิกษุเหลานั่น     ก็ควรประทานแก 
พระพวกภัทรวัคคีย.    เมือ่ไมเหลียวแลถึงพระพวกภัทรวัคคียเหลาน่ัน   ก ็
 
๑.  ม.   ม.  ๑๓/๒๖๒   เปน  ทีฆนขสูตร.  
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ควรประทานแกภิกษุ ๓ พ่ีนอง   มีพระอุรุเวลกัสสปะเปนตน,    แตพระ-  
ศาสดา     ทรงละเลยภิกษุเหลาน้ันมีประมาณถึงเพียงนี้      เมือ่จะประทาน 
ตําแหนงอัครสาวก     กท็รงเลือกหนาประทานแกผูบวชภายหลังเขา 
ทั้งหมด." 
 

             บุรพกรรมของพระอญัญาโกณฑัญญะ 
          พระศาสดา  ตรัสถามวา     "ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอพูดอะไร 
กัน ?"    เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา    "เรือ่งชื่อน้ี"    จึงตรัสวา      "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราหาเลือกหนาให  (ตําแหนง)   แกพวกภิกษุไม,   แตเราให 
ตําแหนงที่แตละคน ๆ   ปรารถนาแลว ๆ   นั่นแล   แกภิกษุเหลาน้ี,      ก็ 
อัญญาโกณฑัญญะ    เมือ่ถวายทานเน่ืองดวยขาวกลาอันเลิศ  ๙  ครั้ง  ใน 
คราวขาวกลาคราวหนึ่ง  ก็หาไดปรารถนาตําแหนงอัครสาวกถวายไม   แต 
ไดปรารถนาเพ่ือแทงตลอดพระอรหัต   อันเปนธรรมเลิศกอนสาวกท้ังหมด 
แลวถวาย."    ภิกษุทั้งหลาย     ทลูถามวา      "เม่ือไร ?     พระเจาขา." 
พระศาสดาทรงยอนถามวา       "พวกเธอจักฟงหรือ ?    ภิกษุทั้งหลาย." 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับวา  "ฟง  พระเจาขา."   
           พระศาสดา    ตรัสวา     "ภิกษุทั้งหลาย   แตกัลปนี้ไปอีก  ๙๑  กัลป 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี๑     เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก.    ใน 
กาลน้ัน  กุฎมพี  ๒ พ่ีนอง คือมหากาล จุลกาล ใหหวานนาขาวสาลีไวมาก. 
ตอมาวันหน่ึง    จุลกาลไปนาขาวสาลี    ฉีกขาวสาลีกําลังทองตนหน่ึงแลว 
ชิมดู.   ไดมีรสอรอยมาก.   เขาปรารถนาจะถวายสาลีคัพภทานแดพระสงฆ 
 
๑.  ขุ.    พุ.   ๓๓/   ๕๑๕.   
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มีพระพุทธเจาเปนประมุข    จึงเขาไปหาพี่ชายแลวพูดวา   "พ่ี  ฉันจะฉีก  
ขาวกําลังทอง     ตมใหเปนของควรแกพระพุทธเจาท้ังหลายแลว   ถวาย 
ทาน."    พ่ีชายกลาววา     "เจาพูดอะไร ?    อันการฉีกขาวสาลีกําลังทอง 
ทําทานไมเคยมีแลวในอดีต      จักไมมีในอนาคต,    เจาอยาทําขาวกลาให 
เสียหายเลย."   เขาออนวอนแลว ๆ  เลา ๆ.    ครั้งนั้นพ่ีชายจึงพูดกะเขาวา 
"ถากระน้ัน    เจาตองปนนาเปน  ๒  สวน   อยาแตะตองสวนของเรา    จง      
ทําสวนท่ีเจาปรารถนาในนาอันเปนสวนของตน."    เขารับวา   "ดีแลว" 
แบงนากันแลว     ไดขอแรงมือกะมนุษยเปนอันมากฉีกขาวสาลีทอง    ให 
 เค่ียวเปนน้ํานมจนขนปรุงดวยเนยใส  น้ําผ้ึง  และน้ําตาลกรวด  ถวายทาน 
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข         ในกาลเสร็จภัตกิจกราบทูลวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ       ทานอันเลิศของขาพระองคนี้      จงเปนไปเพ่ือ 
ความแทงตลอดธรรมอันเลิศกอนกวาสาวกท้ังปวง.       พระศาสดาตรัสวา 
"จงเปนอยางนั้นเถิด"    แลวไดทรงทําอนุโมทนา.    เขาไปนาตรวจดูอยู 
เห็นนาแนนหนาดวยรวงขาวสาลี   เหมือนเขามัดไวเปนชอ ๆ ในนาทั้งส้ิน 
ไดปติ๑  ๕ อยางแลว    คิดวา   "เปนลาภของเราหนอ"   ถึงหนาขาวเมา 
ไดถวายทานเลิศดวยขาวเมา,     ไดถวายทานอันเน่ืองดวยขาวกลาอยางเลิศ 
พรอมกับชาวบานทั้งหลาย,       หนาเกี่ยวไดถวายทานอันเลิศในการเกี่ยว, 
คราวทําขะเน็ด      ไดถวายทานอันเลิศในการขะเน็ด     ในคราวมัดฟอน 
เปนตน   ก็ไดถวายทานอันเลิศในการมัดฟอน   อันเลิศในลอม...อันเลิศ 
ในฉาง . . .   ไดถวายทานอันเลิศรวม   ๙  ครั้ง      ในหนาขาวคราวหนึ่ง 
 
๑.  ปติ  ๕  คือ   ขุททกาปติ    ปติอยางนอย,    ขณิกาปติ  ปติช่ัวขณะ,  โอกกันตกิาปติ  ปติเปน 
พัก ๆ.  อุพเพงคาปติ   ปติอยางโลดโผน,  ผรณาปติ   ปติอยางซาบซาน  
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ดวยประการอยางนี้.         ที่แหงขาวอันเขาถือเอาแลว  ๆ       ไดเต็มดังเดิม 
ทุก ๆ ครั้งไป.   ขาวกลาไดงอกงามสมบูรณข้ึนเปนอยางยิ่ง,  ชือ่วาธรรมนี้  
ยอมรักษาซึ่งผูรักษาตน.  (สมดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา) 
              " ธรรมแล   ยอมรักษาผูมีปกติประพฤติธรรม๑ 

        ธรรมทีป่ระพฤติดีแลว   ยอมนําสุขมาให    นีเ้ปน 
        อานิสงสในธรรมที่เขาประพฤติดี     ผูประพฤติ 
        ธรรมเปนปกติ  ยอมไมไปสูทุคติ. 
          อัญญาโกณฑัญญะ      ปรารถนาเพ่ือแทงตลอดธรรมอันเลศิกอน 
[ เขา]   จึงไดถวายทานอันเลิศ  ๙ ครั้ง    ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี  ดวยประการอยางนี้แล. 
          อน่ึง  แมในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ๒  ในหง-    
สาวดีนคร  ในที่สุดแสนกัลปแตนี้ไป  เขาถวายมหาทานตลอด  ๗  วันแลว 
หมอบลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ต้ังปรารถนา 
เพ่ือแทงตลอดธรรมอันเลศิกอน    [ เขา ]    เหมือนกัน.     เราไดใหผลที่ 
อัญญาโกณฑัญญะน้ีปรารถนาแลวทีเดียว    ดวยประการฉะน้ี.    เราหาได 
เลือกหนาใหไม." 
 

     บุรพกรรมของชน  ๕๕  คนมียสกุลบุตรเปนตน 
          ภิกษุทัง้หลายทูลถามวา  "ชน  ๕๕  คน  มียสกุลบุตรเปนประมุข 
ทํากรรมอะไรไว   พระเจาขา." 
 
๑.  ขุ.      ชา.  ๗๒/๒๙๐  ขุ.  เถร.  ๒๑/๓๑๔.   ๒.ขุ.  พุ.  ๓๓/๔๖๗.  
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          พระศาสดา    ตรัสวา     "แมชน   ๕๕  นั้น   ปรารถนาพระอรหัต 
ในสํานักพระพุทธเจาพระองคหน่ึง   ทํากรรมที่เปนบุญไวมากแลวภายหลัง 
เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติข้ึน,    เปนสหายกัน     ทําบุญรวมเปนพวกกัน 
เที่ยวจัดแจงศพคนไรที่พ่ึง๑.      วันหน่ึง      พวกเขาพบหญิงตายท้ังกลม๒ 

ตกลงวา "จักเผา"  จึงนําไปปาชา   ในชนเหลาน้ันพักไวในปาชา  ๕  คน 
ดวยส่ังวา  "พวกทานจงเผา"    ที่เหลอืเขาไปบาน.    นายยส๓เอาหลาว 
แทงศพน้ัน  พลิกกลับไปกลับมาเผาอยู   ไดอสุภสัญญาแลว.  เขาแสดงแก 
สหาย  ๓  คนแมนอกน้ีวา   "ทานผูเจริญ   พวกทานจงดูศพน้ี    มีหนังลอก 
แลวในที่นั้น ๆ ดุจรูปใดดาง  ไมสะอาด  เหม็น  นาเกลียด."   ทั้ง ๔ คน 
นั้นก็ไดอสุภสัญญาในศพน้ัน.      เขา  ๕  คนไปบานบอกแกสหายท่ีเหลือ. 
สวนนายยสไปเรือนแลวไดบอกแกมารดาบิดาและภรรยา.   คนทั้งหมดน้ัน 
ก็เจริญอสุภสัญญาแลว  นี้เปนบุรพกรรมของคน  ๕๕ คน  มียสกุลบุตรเปน 
ประมุขนั้น.     เพราะฉะนั้นแล     ความสําคัญในเรือนอันเกลื่อนดวยสตรี 
เปนดุจปาชาจึงเกิดแกนายยส.    แลดวยอุปนิสัยสมบัตินั้น    การบรรลุคุณ  
วิเศษจึงเกิดข้ึนแกพวกเขาท้ังหมด.   คนเหลาน้ันไดรับผลท่ีตนปรารถนาแลว 
เหมือนกัน    ดวยประการอยางนี้.   หาใชเราเลือกหนาใหไม." 
 

                    บุรพกรรมของภัทรวัคคีย  ๓๐  คน 
           ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา       "ก็พระภัทรวัคคียผูเพ่ือนกันไดทํากรรม 
อะไรไวเลา ?   พระเจาขา." 
 
๑.  อนาถสรีรานิ  ปฏิชคฺคนฺตร.     ๒.   สคพฺภ   อิตฺถึ  กตกาล.   ๓.  ยสทารโก.  
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           พระองคตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  แมพวกภัทรวัคคียนั่นก็ปรารถนา 
พระอรหัต       ในสํานักพระพุทธเจาในปางกอนแลวทําบุญ.      ภายหลัง 
เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติข้ึน,  เปนนักเลง ๓๐  คน  ฟงตุณฑิโลวาท 
แลว    ไดรกัษาศีล ๕  ตลอดหกหมื่นป.     แมภัทรวัคคียเหลานี้    ก็ไดผล 
ที่ตนปรารถนาแลว ๆ เหมือนกัน     ดวยประการอยางนี้.    หาใชเราเลือก 
หนาใหภิกษุทั้งหลายไม." 
 

                    บุรพกรรมของชฎิล  ๓  พี่นอง 
           ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา     "ขาแตพระองคผูเจริญ      กก็ัสสปะ  ๓ 
พ่ีนอง  มีอุรุเวลกัสสปะเปนตน  ทํากรรมอะไรไวเลา ?" 
           พระองคตรัสวา    "เขาปรารถนาพระอรหัตเหมือนกัน     ทําบุญ 
แลว.  ก็ใน   ๙๒ กัลปแตนี้ไป  พระพุทธเจา ๒ พระองคคือ   พระติสสะ๑  
พระผุสสะ๒   เสด็จอุบัติแลว   พระราชาพระนามวามหินทไดเปนพระบิดา 
ของพระพุทธเจา       ทรงพระนามวาผุสสะ      ก็เม่ือพระองคทรงบรรล ุ
พระสัมโพธิแลว.     พระโอรสองคเล็กของพระราชาไดเปนพระอัครสาวก 
บุตรปุโรหิตไดเปนพระสาวกที่  ๒.        พระราชาไดเสด็จไปยังสํานักพระ- 
ศาสดา     ทรงตรวจดูชนเหลาน้ันวา      "ราชโอรสองคใหญของเราเปน 
พระพุทธเจา.    ราชโอรสองคเล็กเปนอัครสาวก,    บุตรปุโรหิตเปนพระ- 
สาวกท่ี ๒"   ทรงเปลงพระอุทาน ๓ ครั้งวา   "พระพุทธเจาของขาพเจา, 
พระธรรมของขาพเจา.    พระสงฆของขาพเจา,     ขาพเจาขอนอบนอมแด 
 
๑.  ขุ.    พุ.   ๓๓/๕๐๗.    ๒.   ขุ.  พุ.  ๓๓/๕๑๑   กใ็นท่ีนั้นปรากฏวา  ปุสสะ.   และพระบิดา   
ของพระองค  พระนามวา ชยเสนะ.  
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พระผูมีพระภาคเจา     ผูพระอรหันตตรัสรูชอบเองพระองคนั้น"     ดังน้ี 
แลว  หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา    ทรงรับปฏิญญาวา   "ขา 
แตพระองคผูเจริญ       บดันี้เปนดุจเวลาที่หมอมฉันนั่งหลับ    ในที่สุดอายุ 
ประมาณเกาหม่ืนป,    ขอพระองคอยาเสด็จไปสูประตูเรือนของชนเหลาอ่ืน 
จงทรงรับปจจัย  ๔ ของหมอมฉัน    ตลอดเวลา  ทีห่มอมฉันยังมีชีวิตอยู" 
ดังน้ีแลว    ทรงทําพุทธอุปฏฐากเปนประจํา,   อน่ึง พระราชาทรงมีพระ- 
ราชโอรสอื่นอีก ๓ พระองค.   บรรดาพระราชโอรส ๓  พระองคเหลาน้ัน 
พระองคใหญมีนักรบเปนบริวาร  ๕๐๐   พระองคกลางมี  ๓๐๐,  พระองค 
เล็กมี  ๒๐๐.      พระราชโอรส  ๓  พระองคเหลาน้ัน      ทลูขอโอกาสกะ 
พระบิดาวา     "แมหมอมฉันทั้งหลายจักนิมนตพระเจาพ่ีเสวย,"    แมทูล 
ออนวอนอยูบอย  ๆ  ก็ไมได,    เมื่อปจจันตชนบทกําเริบแลว,    ถูกสงไป 
เพ่ือประโยชนระงับปจจันตชนบทนั้น     ปราบปจจันตชนบทใหราบคาบ 
แลว   มาสูสํานักพระราชบิดา.   ครั้งน้ัน  พระบิดาทรงสวมกอดพระโอรส 
ทั้งสามเหลานั้นแลว  จุมพิตท่ีศีรษะ    ตรัสวา    "พอท้ังหลาย  บิดาใหพร 
แกพวกเจา."   พระโอรสทั้งสามนั้นทูลวา  "ดีละ   พระเจาขา,"  ทําพระพร 
ใหเปนอันถือเอาแลว,     โดยกาลลวงไปสองสามวัน     พระบิดาตรัสอีกวา 
"พอทั้งหลาย    พวกเจาจงรับพรเสียเถิด,"    กราบทูลวา    "พระเจาขา 
ความประสงคดวยส่ิงไร ๆ อ่ืนของหมอมฉันไมมี.  ต้ังแตบัดนี้   หมอมฉัน 
จักนิมนตพระเจาพ่ีเสวย,   ขอพระราชทานพรน้ีแกหมอมฉันเถิด." 
           ร.  ใหไมได   พอ. 
           อ.  เมื่อไมพระราชทานเสมอไป   ก็พระราชทานเพียง  ๗ ป. 
           ร. ใหไมได  พอ.  
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           อ.  ถากระน้ัน     กพ็ระราชทานเพียง  ๖  ป ๕ ป  ๔  ป ๓  ป ๒  ป 
๑  ป   ๗ เดือน  ๖  เดือน   ๕ เดือน  ๔ เดือน  ๓ เดือน. 
           ร.  ใหไมได  พอ.     
           อ.  ชางเถิด  พระเจาขา.   ขอทรงพระราชทานสัก  ๓  เดอืน   แก 
ขาพระองคทั้งหลาย  คนละเดือน ๆ. 
           ร.  ดลีะ  พอ,   ถากระน้ัน  เจาจงนิมนตใหเสวยได  ๓  เดือน 
           ก็ขุนคลังของพระราชบุตรทั้งสามน้ันคนเดียวกัน,    สมุหบัญชีก็คน 
เดียวกัน,      ทานท้ังสามพระองคนั้น      มีบุรุษ  ๑๒  นหุตเปนบริวาร. 
พระราชโอรสท้ังสามรับส่ังใหเรียกบริวารเหลาน้ันมาแลว    ตรัสวา  "เรา 
ทั้งสามจักรับศีล   ๑๐   นุงหมผากาสายะ ๒ ผืน    อยูรวมดวยพระศาสดา 
ตลอดไตรมาสน้ี,   พวกทานพึงรับคาใชจายมีประมาณเทาน้ี    ยงัของเค้ียว 
ของบริโภคทุกอยางใหเปนไปท่ัวถึงแกภิกษุเกาหม่ืนรูป     และนักรบของ 
เราพันหน่ึง,   เพราะแตนี้ไป  พวกเราจักไมพูดอะไร ๆ." 
           พระราชโอรสท้ังสามนั้น   พาบุรุษบริวารพันหน่ึงสมาทานศีล  ๑๐ 
นุงหมผากาสายะ    อยูแตในวิหาร.    ขุนคลังและสมุหบัญชี     ไดรวมกัน 
เบิกเสบียงตามวาระ  ๆ     จากเรือนคลังท้ังหลาย    ของพระพ่ีนองทั้งสาม 
ถวายทานอยู. 
 

     กินอาหารทีเ่ขาอุทิศภิกษุสงฆตายไปเปนเปรต 
           ก็บุตรของพวกกรรมกร      รองไหตองการขาวยาคูและภัตเปนตน. 
กรรมกรเหลาน้ัน    เมื่อภิกษุสงฆยังไมทันมา     กใ็หวัตถุมีขาวยาคูและกัด 
เปนตนแกบุตรเหลาน้ัน.        ในเวลาท่ีภิกษุสงฆฉันเสร็จแลวไมเคยมีของ 
อะไรเหลือเลย.  
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          ในกาลตอมา    พวกกรรมกรเหลานั้น    พูดอางวา     "เราจะใหแก 
พวกเด็ก"   ดงัน้ีแลว     รบัไปกินเสียเอง,    เห็นอาหารแมที่ชอบใจก็ไม 
สามารถจะอดกลั้นได.   ก็พวกเขาไคมีประมาณแปดหม่ืนสี่พันคน.   พวก 
เขากินอาหารที่ถวายสงฆแลว    เพราะกายแตกไดเกิดในเปรตวิสัยแลว. 
          ฝายพระราชโอรส  ๓  พ่ีนอง    พรอมดวยบุรุษพนหน่ึง    ทํากาละ 
แลวเกิดในเทวโลก     ทองเท่ียวจากเทวโลกสูเทวโลก     ยังกาลใหสิ้นไป 
๙๒ กัลป.    พระราชโอรส  ๓  พ่ีนองนั้น    ปรารถนาพระอรหัต      ทํา 
กัลยากรรมในกาลน้ัน   ดวยประการอยางนี้.   ชฎิล ๓ พ่ีนองนั้น   ได 
รับผลท่ีตนปรารถนาแลวเหมือนกัน  เราจะไดเลือกหนาใหหามิได. 
          สวนสมุหบัญชีของพระราชโอรส  ๓  พระองคนั้น     ในกาลน้ันได 
เปนพระเจาพิมพิสาร.    ขุนคลังไดเปนวิสาขอุบาสก.    กรรมกรของทาน 
ทั้ง ๓ นั้น  เกิดแลวในพวกเปรต   ในกาลน้ัน    ทองเท่ียวอยูดวยสามารถ 
แหงสุคติและทุคติ  ในกัลปนี้    เกิดในเปตโลกน้ันแล  สิ้น  ๔  พุทธันดร. 
 

    พวกเปรตถามเวลาไดอาหารกะพระพุทธเจา ๓ พระองค 
          เปรตเหลาน้ัน  เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะผูทรง 
พระชนมายุไดสี่หม่ืนป       เสด็จอุบัติข้ึนกอนพระพุทธเจาทุกพระองคใน 
กัลปนี้   ทลูวา    "ขอพระองคโปรดบอกกาลเปนที่ไดอาหารแกขาพระองค 
ทั้งหลาย." 
          พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   "พวกทานจักยังไมไดในกาลของเรา 
กอน,  แตภายหลังแหงเรา   เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึนประมาณได  ๑  โยชน 
พระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ  จักอุบัติข้ึน.  พวกเจาพึงทูลถามพระ-  
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องคเถิด."  
           เปรตเหลาน้ัน    ยังกาลมีประมาณเทาน้ันใหสิ้นไปแลว     เมื่อพระ- 
พุทธเจาทรงพระนามวาโกนาคมนะนั้นเสด็จอุบัติข้ึนแลว       จึงไดทูลถาม 
พระองค   แมพระพุทธเจาพระองคนั้น   ก็ตรัสวา  "พวกทานจักยังไมได 
ในกายของเรา    แตภายหลังแหงเรา     เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึนประมาณได 
๑ โยชน  พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะจักอุบัติข้ึน    พวกเจาพึงทูลถาม 
พระองคเถิด."                                                                 
           เปรตเหลาน้ัน    ยังกาลมีประมาณเทาน้ันใหสิ้นไปแลว,   เมื่อพระ- 
พุทธเจาพระนามวากัสสปะน้ันเสด็จอุบัติข้ึนแลว,  จึงทูลถามพระองค.  แม 
พระพุทธเจาพระองคนั้น   ก็ตรัสวา    "พวกเจาจักยังไมไดในกาลของเรา 
แตภายหลังแหงเรา   เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึนประมาณได  ๑  โยชน  พระ- 
พุทธเจาพระนามวา  โคดม  จักเสด็จอุบัติข้ึน,  ในกาลน้ัน  ญาติของพวก 
เจาจักเปนพระราชาพระนามวาพิมพิสาร  พระเจาพิมพิสารน้ัน  ถวายทาน 
แดพระศาสดาแลว     จักใหสวนกุศลทานถึงแกพวกเจา     พวกเจาจักได 
(อาหาร)    ในคราวน้ัน."   พุทธันดรหนึ่ง   ไดปรากฏแกเปรตเหลาน้ัน 
เหมือนวันพรุงน้ี. 
 

               พวกเปรตพนทุกขเพราะผลทาน 
           เปรตเหลาน้ัน   เมือ่พระตถาคตเสด็จอุบัติแลว,    เม่ือพระเจาพิมพิ- 
สารถวายทานในวันตน.     เปลงเสียงรองนากลัว     แสดงตนแกพระราชา   
ในสวนราตรีแลว,  รุงข้ึน  ทาวเธอเสด็จมาสูเวฬุวัน       กราบทลูเรื่องนั้น 
แดพระตถาคต.  
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          พระศาสดา   ตรัสวา    "มหาบพิตร  ในท่ีสดุ  ๙๒ กัลป   แตกัลป 
นี้ไป  ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ   พวกเปรตนั่นเปนพระ- 
ญาติของพระองค     กินอาหารที่เขาถวายภิกษุสงฆ     เกิดในเปตโลกแลว 
ทองเท่ียวอยู  ไดทูลถามพระพุทธเจาหลายพระองคที่เสด็จอุบัติข้ึน    มีพระ- 
กกุสันธะเปนอาทิ   อันพระพุทธเจาเหลาน้ันตรัสบอกคําน้ี ๆ  แลว   หวัง 
เฉพาะทานของพระองคตลอดกาลเทาน้ี.   วานน้ีเม่ือพระองคทรงถวายทาน 
แลว    ไมไดรับสวนบุญ    จึงไดทําอยางนี้."      พระราชาทูลถามวา  "ขา 
แตพระองคผูเจริญ     ก็เม่ือหมอมฉันถวายทานแมในบัดนี้     เปรตเหลาน้ัน 
จักไดรับหรือ ?" 
          พระศาสดา  ตรัสวา   ได  มหาบพิตร."   พระราชา  ทรงนิมนต 
ภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุข    ถวายมหาทานในวันรุงข้ึนแลว 
ไดพระราชทานสวนบุญวา      "ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอขาวนํ้าอันเปน 
ทิพย   จงสําเร็จแกพวกเปรตเหลาน้ัน  แตมหาทานนี้."  ขาวนํ้าอันเปนทิพย 
เกิดแลวแกเปรตเหลาน้ัน   เชนนั้นเทียว.  รุงข้ึน  เปรตเหลาน้ันเปลือยกาย 
แสดงตนแลว.    พระราชาทูลวา  "วันนี้    พวกเปรตเปลือยกายแสดงตน 
พระเจาขา."  พระศาสดาตรัสวา "มหาบพิตร  พระองคมิไดถวายผา." 
          รุงข้ึน  พระราชาถวายผาจีวรทั้งหลาย   แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุขแลว  ทรงใหสวนบุญวา   "ขอผาอันเปนทิพยทั้งหลายจงสําเร็จ 
แกเปรตเหลาน้ัน  แตจีวรทานน้ีเถิด."  ในขณะนั้นเอง  ผาทิพยเกิดข้ึนแก 
เปรตเหลาน้ันแลว.      เปรตเหลาน้ันละอัตภาพของเปรต   ดํารงอยูโดย 
อัตภาพอันเปนทิพยแลว.  พระศาสดา  เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา   ไดทรง 
ทําอนุโมทนาดวยติโรกุฑฑสูตร๑วา  "ติโรกุฑฺเฑสุ   ติฏนฺติ"      เปนอาทิ. 
 
๑.  ขุ.     ขุ.  ๒๕/๙.  
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ในที่สุดอนุโมทนา  ธรรมาภิสมัย๑ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนสี่พันแลว.   พระ- 
ศาสดา   ครัน้ตรัสเรื่องแหงชฎิล ๓ พ่ีนองแลว     ทรงนําพระธรรมเทศนา 
แมนี้มาแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
 

               บรุพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสอง 
            ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา   "ก็พระอัครสาวกทั้งสอง ไดทํากรรมอะไร 
ไว  ?  พระเจาขา." 
            พระศาสดา  ตรัสวา    "อัครสาวกท้ังสอง ทําความปรารถนาเพื่อเปน 
อัครสาวก.   จริงอยู  ในทีสุ่ดอสงไขยย่ิงดวยแสนกัลปแตกัลปนี้ไป  สารีบตุร 
เกิดในสกุลพราหมณมหาศาล  ไดมีนามวาสรทมาณพ.  โมคคัลลานะ   เกิด 
ในสกลคฤหบดีมหาศาล  ไดมีนามวา   สิริวัฑฒกุฎมพี.  มาณพทั้งสองน้ัน 
ไดเปนสหายเลนฝุนรวมกัน.    สรทมาณพโดยลวงไปแหงบิดา    ไดครอบ 
ครองทรัพยเปนอันมาก  อันเปนมรดกของสกุล.  ในวันหน่ึง   อยูในที่ลับ  
คิดวา       "เรายอมรูอัตภาพในโลกน้ีเทาน้ัน,    หารูอัตภาพในโลกหนาไม 
อันธรรมดาความตายของสัตวเกิดแลวท้ังหลาย   เปนของเท่ียง.   ควรท่ีเรา 
บวชเปนบรรพชิตอยางหน่ึง  ทําการแสวงหาโมกขธรรม." 
            สรทมาณพน้ัน    เขาไปหาสหายแลวพูดวา   "สิริวัฑฒะผูสหาย 
ขาพเจาจักบวชแสวงหาโมกขธรรม.   ทานจักอาจบวชกับเราหรือไมอาจ." 
สิริวัฑฒะตอบวา  "ขาพเจาจักไมอาจ  สหาย  ทานบวชคนเดียวเถิด." 
สรทมาณพนั้น    คิดวา  "ธรรมดาผูไปสูปรโลก   พาสหายหรือญาติมิตร 
ไปดวยไมมี,   กรรมท่ีคนทําแลวยอมเปนของตนเอง."  แตนั้น   สรทมาณพ 
จึงใหเปดเรือนคลังแกวออก  ใหมหาทานแกคนกําพรา   คนเดินทาง  วณิพก 
 
๑.  การบรรลุธรรม.  
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และยาจกทั้งหลาย   เขาไปสูเชิงเขา    บวชเปนฤษีแลว.   ชนทัง้หลายบวช 
ตามสรทะน้ันดวยอาการอยางนี้คือ ๑  คน ๒ คน ๓ คน    จนมีชฏลิประ- 
มาณพเจ็ดหม่ืนสี่พันคน.  สรทชฎิลนัน้ยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ  ๘ ใหเกดิ 
แลว     บอกกสิณบริกรรมแกชฎิลเหลาน้ัน.   แมชฎิลทั้งหลายเหลาน้ัน   ก็ 
อภิญญา  ๕  และสมาบัติ  ๘  ใหเกิดข้ึนแลว. 
           โดยสมัยนั้น    พระพุทธเจาทรงพระนามวาอโนมทัสสี    เสด็จอุบัติ 
ข้ึนแลวในโลก  พระนครไดมีชื่อวา จันทวดี.  กษัตริยพระนามวายสวันตะ 
เปนพระบิดา,   พระเทวีพระนามวาโสธรา   เปนพระมารดา.  ไมรกฟา 
เปนที่ตรัสรู,  พระอัครสาวกท้ังสอง  ชื่อ  นิสภะ  ๑  ชื่อ  อโนมะ  ๑,   อุปฏ- 
ฐากชื่อวรุณะ,   อัครสาวิกาท้ังสอง  นามวา สุนทรา  ๑  สุมนา  ๑,   พระ- 
ชนมายุไดมีถึงแสนป,  พระสรีระสูงถึง  ๕๘  ศอก,  พระรัศมีแหงพระสรีระ 
แผไปตลอด  ๑๒ โยชน.  ภิกษุแสนหน่ึงเปนบริวาร.   วันหน่ึง   ในเวลา 
ใกลรุง    พระพุทธเจาทรงพระนามวาอโนมทัสสีนั้น   เสด็จออกจากมหา- 
กรุณาสมาบัติ   ทรงพิจารณาดูสัตวโลกอยู    ทอดพระเนตรเห็นสรทดาบส 
แลว   ทรงพระดําริวา   "เพราะเราไปสูสํานักสรทดาบสในวันนี้เปนปจจัย 
พระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ   และสรทดาบสน้ัน  จักปรารถนาตําแหนง 
พระอัครสาวก,    สิริวัฑฒกุฎมพีผูสหายดาบสน้ัน    จักปรารถนาตําแหนง 
อัครสาวกท่ี ๒  ทั้งในกาลจบเทศนา  ชฎิลเจ็ดหม่ืนสี่พันบริวารของดาบสน้ัน  
จักบรรลุพระอรหัต;   เราควรไปในท่ีนั้น."   ดังน้ีแลว  ถือบาตรและจีวร 
ของพระองค  ไมตรัสเรียกใคร ๆ อ่ืน เสด็จไปพระองคเดียวเหมือนพระยา 
ราชสีห      เม่ืออันเตวาสิกทั้งหลายของสรทดาบสไปแลวเพ่ือตองการผลา- 
ผล,  ทรงอธิษฐานวา   ขอสรทดาบสจงทราบความท่ีเราเปนพระพุทธเจา."  
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เมื่อสรทดาบสเห็นอยูนั่นเทียว   เสด็จลงจากอากาศ  ประทับยืนบนแผนดิน 
แลว.                         
           สรทดาบส     เห็นพระพุทธานุภาพและความสําเร็จแหงพระสรีระ 
สอบสวนมนตสําหรับทํานายลักษณะ   ก็ทราบไดวา   "อันผูประกอบดวย 
ลักษณะเหลาน้ี    เมื่ออยูในทามกลางเรือน     ยอมเปนพระเจาจักรพรรดิ, 
เมื่อออกบวช    ยอมเปนพระสัพพัญูพุทธเจา  มีกเิลสเครื่องมุงบังอันเปด 
แลวในโลก.   บุรุษผูนี้เปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย"  จึงทําการตอน 
รับ    ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ  ไดจัดอาสนะถวายแลว.   พระผูม ี
พระภาคเจา  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดไว.   แมสรทดาบส   ถืออาสนะอัน 
สมควรแกตนแลว  นั่ง ณ สวนขางหน่ึง.  ในสมัยนัน้  ชฎิลเจ็ดหม่ืนสี่พัน 
ถือผลาผลท้ังหลายท่ีประณีต ๆ  อันมีโอชะ   มาถึงสํานักอาจารยแลว  แลด ู
อาสนะท่ีพระพุทธเจาประทับและอาจารยนั่งแลว   จึงพูดวา   "ทานอาจารย 
พวกกระผมเที่ยวไปดวยเขาใจวา       'ในโลกน้ีผูเปนใหญกวาทานอาจารย 
ยอมไมมี,    ก็บุรุษผูนี้   เห็นจะเปนใหญวาทานอาจารย  ?" 
           สรทดาบส  ตอบวา   "พอทั้งหลาย   พวกเจาพูดอะไร,   พวกเจา 
ปรารถนาเพ่ือทําเขาสิเนรุซึ่งสูงหกสิบแปดแสนโยชน   ใหเสมอกับเมล็ด 
พันธุผักกาด   ( กระนั้นหรือ)    ลูกท้ังหลาย   พวกเจาอยาทําการเปรียบ 
เทียบเรากับพระสัพพัญูพุทธเจาเลย." 
           ครั้งน้ัน  ดาบสเหลาน้ัน  คิดวา    "ถาบุรุษผูนี้จักไดเปนคนเล็กนอย  
ไซร,  ทานอาจารยของพวกเราคงไมชักสิ่งเห็นปานนี้มาอุปมา,  บุรุษผูนี้จะ 
ใหญเพียงไรหนอ"   ดังน้ีแลว  ทั้งหมดเทียว  หมอบลงแทบพระบาทท้ังสอง 
ถวายบังคมดวยเศียรเกลาแลว .   ครั้งน้ัน  อาจารยกลาวกะดาบสเหลาน้ันวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 145 

" พอทั้งหลาย      ไทยธรรมท่ีสมควรแดพระพุทธเจาท้ังหลายของเราไมมี, 
และพระศาสดาก็เสด็จมาในที่นี้ในเวลาภิกษาจาร.     พวกเราจักถวายไทย- 
ธรรม   ตามสัตติ    ตามกําลัง  พวกเจาจงนําผลาผลประณีตท่ีมีอยูมา,"  ดังน้ี. 
ครั้นใหนํามาแลว   ลางมือท้ังสองแลว   ต้ังไวในบาตรของพระตถาคตดวย 
ตนเอง.    พอเม่ือพระศาสดาทรงรับผลาผล,    เทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะ 
อันเปนทิพยลง.   ดาบสน้ันไดกรองแมซึ่งน้ําถวายดวยตนเองทีเดียว. 
            ตอแตนั้น  เมื่อพระศาสดาประทับนั่งทําภัตกิจแลว,   ดาบสน้ันเรียก 
อันเตวาสิกทั้งส้ินมาแลว   นั่งกลาวสาราณียกถาน่ังท่ีใกลพระศาสดา.  พระ- 
ศาสดาทรงดําริวา       "ขออัครสาวกทั้งสอง     จงมาพรอมดวยภิกษุสงฆ." 
พระอัครสาวกทั้งสองน้ัน     ทราบพระดําริของพระศาสดาแลว     มีพระ- 
ขีณาสพแสนรูปเปนบริวาร    มาถวายบังคมพระศาสดาแลว    ไดยืนอยู  ณ 
สวนขางหน่ึง. 
            ลําดับนั้น    สรทดาบสเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแลว     กลาววา 
"พอท้ังหลาย  แมอาสนะที่พระพุทธเจาประทับนั่ง   ตํ่า,   ซ้ําอาสนะสําหรับ 
สมณะต้ังแสน  ก็ไมม,ี  พวกเจา   ควรจะทําพุทธสักการใหโอฬารในวันนี้  
จงนําดอกไมทั้งหลายที่ถึงพรอมดวยสีและกลิ่นมาแตเชิงเขา."    เวลาท่ีพูด 
ยอมเปนเหมือนเนิ่นชา,    แตวิสัยฤทธิข์องผูมีฤทธิ์    อันบุคคลไมควรคิด, 
เพราะฉะนั้น     โดยกาลเพียงครูเดียวเทาน้ัน      ดาบสเหลาน้ันนําดอกไม 
ทั้งหลายท่ีถึงพรอมดวยสีและกลิ่นมาแลว      ตบแตงอาสนะดอกไมสําหรับ 
พระพุทธเจาทั้งหลายประมาณได  ๑ โยชน   สําหรบัพระอัครสาวกท้ังสอง 
ประมาณ  ๓  คาพยุต.๑      สําหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณแตกตางกัน   ม ี
 
๑.  คาพยุตหนึง่ยาว  ๑๐๐  เสน.  
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ประมาณกึ่งโยชนเปนตน,   สําหรับภิกษุผูใหมในสงฆมีประมาณ  ๑  อุสภะ๑ 

ใคร ๆ  ไมพึงคิดวา    "ในอาศรมบทแหงเดียว   จะตบแตงอาสนะใหญโต  
ถึงเพียงนั้นไดอยางไร ?"     เพราะวา   นี้เปนวิสัยของฤทธิ์,   เมื่อตบแตง 
อาสนะเสร็จแลวอยางนั้น,   สรทดาบส    ยืนประคองอัญชลีเบ้ืองพระพักตร 
ของพระตถาคตแลว     กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระองค 
เสด็จข้ึนสูอาสนะดอกไมนี้    เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุข  แกขาพระองค 
ตลอดราตรีนาน." 
           เพราะเหตุนั้น  โบราณาจารยจึงกลาวไววา 
                "สรทดาบสเอาดอกไมตาง ๆ    และของหอม 
        ธรรมดวยกัน       ตบแตงอาสนะดอกไมแลว  ไดกราบ 
        ทูลคําน้ีวา    ขาแตพระวีระ     อาสนะท่ีขาพระองค 
        ตบแตงแลวน้ี      สมควรแดพระองค,   พระองค 
        เมื่อจะยังจิตของขาพระองค     ใหเลื่อมใส      ขอจง 
        ประทับน่ังบนอาสนะดอกไม,   พระพุทธเจาไดทรง 
        ยังจิตของขาพระองคใหเลื่อมใสแลว           ยงัโลกน้ี 
        กบัท้ังเทวโลกใหราเริงแลว   จึงประทับน่ังบนอาสนะ 
        ดอกไมตลอด  ๗  คืน  ๗  วัน." 
           เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลวอยางนั้น,  พระอัครสาวกทั้งสอง  และ 
ภิกษุที่เหลือก็นั่งแลวบนอาสนะท่ีถึงแลวแกตน ๆ.   สรทดาบสไดถือฉัตร 
ดอกไมใหญ    ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถาคต.   พระศาสดา   ทรง 
อธิษฐานวา   "ขอสักการะของพวกชฎิลนี้     จงมีผลใหญ"     ดังน้ีแลว 
 
๑.  อุสภะหนึ่งยาว  ๒๕  วา. 
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ทรงเขานิโรธสมาบัติ.   สองพระอัครสาวกก็ดี   ภิกษุที่เหลือก็ดี  ทราบวา 
พระศาสดาทรงเขาสมาบัติแลว   ก็เขาสมาบัติ.    เมื่อพระตถาคตประทับนั่ง 
เขานิโรธสมาบัติตลอด  ๗  วัน,    พวกอันเตวาสิก     เมื่อถึงเวลาเท่ียวไป 
ภิกษา,    บริโภคมูลผลาผลในปาแลว    ยืนประคองอัญชลีแตพระพุทธเจา 
ทั้งหลายตลอดกาลท่ีเหลือ.   ฝายสรทดาบสไมไปแมสูที่ภิกษาจาร  กั้นฉัตร 
ดอกไมอยูเทียว  ใหเวลาลวงไปดวยปติและสุขตลอด  ๗  วัน.   พระศาสดา 
เสด็จออกจากนิโรธแลว      ตรัสเรียกพระนิสภเถระพระอัครสาวกผูนั่งขาง 
พระปรัศวเบื้องขวา    ดวยรับสั่งวา   "นิสภะ  เธอจงทําอนุโมทนาอาสนะ 
ดอกไมแกดาบสท้ังหลายผูทําสักการะ"    พระเถระมีใจยินดีประดุจแมทัพ 
ใหญประสบลาภใหญ     จากสํานักของพระเจาจักรพรรดิ   ต้ังอยูในสาวก- 
บารมีญาณ     เริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไมแลว.   ในที่สุดเทศนาของพระ- 
นิสภเถระนั้น      พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกองคที่  ๒      ดวยรับสั่งวา 
" ภิกษุ     แมเธอก็จงแสดงธรรม."     พระอโนมเถระพิจารณาพระพุทธ- 
วจนะคือพระไตรปฎกกลาวธรรมแลว.        ดวยเทศนาของพระอัครสาวก 
ทั้งสอง   การตรัสรูมิไดมีแลวแมแกดาบสรูปหน่ึง. 
           ครั้งน้ัน  พระศาสดา   ทรงดํารงอยูในพุทธวิสัยไมมีปริมาณ   ทรง 
เริ่มพระธรรมเทศนาแลว.   ในกาลจบเทศนา  ชฎิลเจ็ดหม่ืนสี่พันยกสรท- 
ดาบสเสีย  ทั้งหมดบรรลพุระอรหัตแลว.   พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ 
ตรัสวา       "เธอทั้งหลาย     จงเปนภิกษุมาเถิด ."   ทันใดนั้นเอง   ผมและ 
หนวดของชฎิลเหลาน้ันไดอันตรธานไปแลว.   บรขิาร   ๘  ไดสวมกายแลว 
เทียว. 
           มีคําถามสอดเขามาวา   "เพราะเหตุไร ?    สรทดาบสจึงไมไดบรรล ุ 
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พระอรหัต."  
          แกวา   "เพราะความเปนผูมีจิตฟุงซาน." 
          ไดยินวา    จําเดิมแตกาลท่ีสรทดาบสนั้น    เริ่มฟงธรรมเทศนาของ 
พระอัครสาวกผูนั่งบนอาสนะท่ี  ๒   แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย     ต้ังอยูใน 
สาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู   เกิดความคิดข้ึนวา  "โอหนอ !   แมเราพึง 
ไดรับธุระที่พระสาวกรูปนี้ไดรับในศาสนาของพระพุทธเจา      ผูจะบังเกิด 
ในอนาคต."     ดวยปริวิตกนั้น   สรทดาบสน้ันจึงไมไดอาจเพ่ือทําการแทง 
ตลอดมรรคผลได.    ก็ทานยืนถวายบังคมพระตถาคตเจาแลว    ในที่เฉพาะ 
พระพักตร กราบทูลวา    "พระเจาขา   ภิกษุที่นั่งบนอาสนะในลําดับแหง 
พระองคมีชื่อวาเปนใคร ?  ในศาสนาของพระองค." 
          พระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุผูยังธรรมจักรอันเราใหเปนไปแลวใหเปนไป 
ตาม  บรรลทุี่สุดแหงสาวกบารมีญาณ  แทงตลอดปญญา  ๑๖  อยาง  ต้ังอยู, 
ผูนี้ชื่อวาเปนอัครสาวกในศาสนาของเรา."     ทานไดทําความปรารถนาวา 
"พระเจาขา  ดวยผลแหงสักการะที่ขาพระองคกั้นฉัตรดอกไมทําแลวตลอด 
๗ วันนี้      ขาพระองคมิไดปรารถนาความเปนทาวสักกะหรือความเปน 
พรหมอยางอ่ืน,  แตขอขาพระองค พึงเปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจา 
พระองคหน่ึงในอนาคต   เหมือนพระนิสภเถระองคนี้." 
          พระศาสดา     ทรงสงพระอนาคตังสญาณไปพิจารณาวา   " ความ 
ปรารถนาของบุรุษผูนี้     จักสําเร็จหรือหนอแล  ?"   ไดทรงเห็นวาผาน  ๑ 
อสงไขยยิ่งดวยแสนกัลปไปแลวจะสําเร็จ,         ครั้นทรงเห็นแลวจึงตรัส 
กะสรทดาบสวา    "ความปรารถนาของทานน้ีจักไมเปลาประโยชน,   ก็ใน 
อนาคต      ลวงไป  ๑  อสงไขยยิ่งดวยแสนกัลป   พระพุทธเจาพระนาม  
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วาโคดม  จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก.   พระมารดาของพระองคจักมีพระนาม 
วามหามายาเทวี.   พระบดิาของพระองคจักมีพระนามวาสุทโธทนมหาราช, 
พระโอรสจักมีพระนามวาราหุล. พระผูอุปฏฐากจักมีนามวาอานนท,  พระ- 
สาวกท่ี ๒   จักมีนามวาโมคคัลลานะ,    สวนตัวทานจักเปนพระอัครสาวก 
ของพระองค     นามวาธรรมเสนาบดีสารีบุตร๑."  ครั้นทรงพยากรณดาบส 
อยางนั้นแลว  ตรัสธรรมกถา   มีภิกษุสงฆแวดลอมเหาะไปแลว. 
           ฝายสรทดาบส  ไปยังสํานักพวกพระเถระผูอันเตวาสิก แลวสงขาวไป 
แกสิริวัฑฒกุฎพีผูสหายวา      "ทานผูเจริญ    ขอทานท้ังหลายจงบอกแก 
สหายของขาพเจาวา       'สรทดาบสผูสหายของทานไดปรารถนาตําแหนง 
พระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม  ซึ่งจะทรงอุบัติ  
ข้ึนในอนาคต     แทบบาทมูลของพระพุทธเจาพระนามวาอโนมทัสสีแลว, 
ทานจงปรารถนาตําแหนงพระอัครสาวกที่  ๒."   ก็แล  ครั้นกลาวอยางนั้น 
แลว  ไดไปโดยขางหน่ึงกอนกวาพระเถระท้ังหลายเทียว ไดยืนอยูริมประตู 
เรือนของสิริวัฑฒะแลว.  สิริวัฑฒะกลาววา  "นานหนอพระคุณเจาของเรา 
จึงมา"  ดังน้ีแลว    นิมนตใหนั่งบนอาสนะ.   ตนน่ังบนอาสนะตํ่ากวาแลว 
เรียนถามวา   " ( ทําไม ? )    อันเตวาสิกบริษัทของพระคุณเจาจึงหายไป 
เจาขา" 
           สรทะ.  อยางนั้น  สหาย  พระพุทธเจาอโนมทัสสี  เสด็จมายังอาศรม 
ของขาพเจาทั้งหลาย. พวกขาพเจาทําสักการะแดพระองคตามกําลังของตน, 
พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกขาพเจาทุก ๆ คน,  ในกาลจบเทศนา 
เวนขาพเจาคนเดียว      ที่เหลือบรรลุพระอรหัตแลวบวช.      ขาพเจาเห็น 
 
๑.  ขุ.  พุ.  ๓๓/๕๔๓.  
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พระนิสภเถระอัครสาวกของพระศาสดา     จึงปรารถนาตําแหนงพระอัคร- 
สาวกในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม  ผูจะเสด็จอุบัติในอนาคต, 
แมเธอก็จงปรารถนาตําแหนงสาวกท่ี  ๒  ในศาสนาของพระองคทาน." 
           สิริวัฑฒะ.      ขาพเจาไมมีความคุนเคยกับพระพุทธเจาทั้งหลายเลย 
ขอรับ. 
           สรทะ.    เรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจา     เปนภาระของขาพเจาของ, 
เธอจงจัดสักการะยิ่งใหญไวเถอะ. 
           สิริวัฑฒะ    ฟงคําของสรทดาบสนั้นแลว    ใหทําสถานท่ีประมาณ 
๘ กรีส๑   โดยมาตราหลวง  ที่ประตูเรือนของตนใหมีพ้ืนเสมอแลว  เกลี่ย  
ทรายโปรยดอกไมมีขาวตอกเปนที่ ๕   ใหทํามณฑปมุงดวยดอกอุบลเขียว 
ตบแตงพุทธอาสน    จัดอาสนะแมแกภิกษุเหลือ    จัดสักการะและเครื่อง 
ตอนรับเปนอันมากแลว      ไดใหสัญญาแกสรทดาบสเพ่ือประโยชนนิมนต 
พระพุทธเจาทั้งหลาย.   
           พระดาบส  ไดพาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ไปท่ีอยูของ 
สิริวัฑฒกฎมพีนั้นแลว.                                                  
           ฝายสิริวัฑฒกุฎมพี   ทําการตอนรับ  รับบาตรจากพระหัตถของพระ- 
ตถาคต     เชญิเสด็จใหเขาไปสูมณฑป     ถวายนํ้าทักษิโณทกแกภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข    ซึ่งน่ังบนอาสนะท่ีแตงไว   อังคาสดวยโภชนะ 
อันประณีต     ในเวลาเสร็จภัตกิจ   นมินตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข    ครองผาอันมีคามากแลว   กราบทูลวา     "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ความริเริ่มนี้มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนแกตําแหนงมีประมาณนอย     ขอ 
 
๑.  กรีส  เปนมาตราวัดชนดิหนึ่ง  ๑  กรีส = ๑๒๕  ศอก  หรือ  ๑  เสน  ๑๑  วา  ๑ ศอก.  
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พระองคทรงทําความอนุเคราะหโดยทํานองนี้แล   ตลอด  ๗ วัน." 
           พระศาสดาทรงรับแลว.     เขายังมหาทานใหเปนไปโดยทํานองน้ัน 
นั่นแล   ตลอด  ๗  วัน    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    ยืนประคอง 
อัญชล ีกราบทูลวา  "พระเจาขา สรทดาบสสหายของขาพระองคปรารถนา 
วา     'เราพึงเปนพระอัครสาวกของพระศาสดาพระองคใด,     ขาพระองค 
พึงเปนพระสาวกที่ ๒ ของพระศาสดาพระองคนั้นเหมือนกัน."   พระ- 
ศาสดา       ทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล       ทรงเห็นภาวะคือความสําเร็จ 
แหงความปรารถนาของเขา    จึงทรงพยากรณวา  "แตนี้ลวงไป ๑  อสง- 
ไขยย่ิงดวยแสนกัลป     แมทานก็จักเปนพระสาวกที่ ๒   ของพระพุทธเจา 
พระนามวาโคดม." 
           สิริวัฑฒะ    ฟงพยากรณของพระพุทธเจาทั้งหลายแลว     ไดเปนผู 
ราเริงบันเทิงแลว,    แมพระศาสดา    ทรงทําภัตตานุโมทนาแลว   พรอม 
ทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแล.   ภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนความปรารถนาท่ีบุตร 
ของเราปรารถนาแลวในครั้งน้ัน.  อัครสาวกท้ังสองน้ัน  ไดตําแหนงตามที่ 
ตนปรารถนานั่นแล,  เราหาไดเลือกหนาใหไม."   
 

      สองอัครสาวกทูลเรื่องปจจุบันแดพระศาสดา 
           เมื่อพระศาสดา    ตรัสพระพุทธพจนอยางน่ันแล,    สองพระอัคร- 
สาวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทูลเลาเรื่องอันเปนปจจุบัน  (เกิดข้ึน 
เฉพาะหนา )   ทั้งหมดวา     "ขาแตพระองคผูเจริญ   (ครั้ง)   ขาพระองค 
ยังเปนผูครองเรือนอยูไปดูมหรสพบนยอดเขา,"   ดังน้ีเปนตน    จนถึงการ 
แทงตลอดโสดาปตติผลจากสํานักพระอัสสชิเถระแลวกราบทูลวา     "ขาแต  
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พระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งสองน้ัน  ไปยังสํานักของทานอาจารยสญชยั 
ประสงคจะนําทานมาสูบาทมูลของพระองค  แจงวาลัทธิของทานไมมีสาระ 
แลว   กลาวอานิสงสในการหาที่นี่.  ทานสญชัยตอบวา  'บัดนี้ชื่อวาการอยู 
เปนอันเตวาสิกของเรา ยอมเปนเชนกับการถึงความกะเพ่ือมแหงนํ้าในตุม, 
เราไมสามารถจะอยูเปนอันเตวาสิกได,'    เมื่อขาพระองคบอกวา    'ทาน 
อาจารย  เวลานี้   มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน 
จักไปบูชาเฉพาะพระศาสดา  ทานจักเปนอยางไร ?'   ตอบวา  'ก็ในโลก 
นี้   คนฉลาดมากหรือคนเขลามาก ?'    เมื่อขาพระองคตอบวา   ' คนเขลา 
มาก,'  ก็กลาววา  ถากระน้ัน  พวกคนฉลาด ๆ จักไปสํานักพระสมณโคดม, 
พวกคนเขลา ๆ จักมาสํานักของเรา,   เธอทั้งสอง  ไปเถอะ'   ไมปรารถนา 
จะมา  พระเจาขา. 
 

               ผูเห็นผิดกับผูเห็นถูกไดรับผลตางกัน 
           พระศาสดาทรงสดับคําน้ันแลว    ตรัสวา     "ภิกษุทั้งหลาย   สญชัย  
ถือส่ิงท่ีไมมีสาระวา     'มีสาระ'   และสิ่งท่ีมีสาระวา  'ไมมีสาระ'    เพราะ 
ความท่ีตนเปนมิจฉาทิฏฐิ.   สวนเธอทั้งสอง    รูสิ่งเปนสาระโดยความเปน 
สาระ  และสิง่อันไมเปนสาระโดยความไมเปนสาระ  ละสิ่งที่ไมเปนสาระเสีย  
ถือเอาแตสิ่งที่เปนสาระเทาน้ัน   เพราะความท่ีคนเปนบัณฑิต"      ดังน้ีแลว 
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา 
           ๘.    อสาเร  สารมติโน               สาเร  จาสารทสฺสิโน 
                     เต   สาร   นาธิคจฺฉนฺติ       มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา. 
                     สารฺจ   สารโต   ตฺวา     อสารฺจ อสารโต  
                     เต   สาร  อธคิจฺฉนฺติ          สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา.  
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                            "ชนเหลาใด  มีปกติรูในส่ิงท่ีไมเปนสาระวาเปน 
                    สาระ    และเห็นในสิ่งอันเปนสาระวา    ไมเปนสาระ 
                  ชนเหลาน้ัน     มีความดํารผิิดเปนโคจร       ยอมไม 
                   ประสพสิ่งอันเปนสาระ.  ชนเหลาใด   รูสิ่งเปนสาระ 
                    โดยความเปนสาระ   และส่ิงไมเปนสาระโดยความไม 
                   เปนสาระ   ชนเหลาน้ัน    มีความดําริชอบเปนโคจร 
                   ยอมประสพสิ่งเปนสาระ." 
 

                           แกอรรถ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บาทพระคาถาวา  อสาเร  สารมติโน  ความวา 
สภาพนี้  คือ ปจจัย  ๔  มจิฉาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐  ธรรมเทศนาอันเปนอุปนิสัย 
แหงมิจฉาทิฏฐินั้น    ชื่อวาเปนอสาระ,   ผูมีปกติเห็นในสิ่งอันไมเปนสาระ 
นั้นวา    "เปนสาระ." 
           บาทพระคาถาวา   สาเร   จาสารทสฺสิโน   ความวา  สภาพนี้    คือ 
สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐  ธรรมเทศนาอันเปนอุปนิสัยแหงสัมมาทิฏฐินั้นชื่อวา 
เปนสาระ,   ผูมีปกติเห็นในสิ่งท่ีเปนสาระนั้นวา   "นี้ไมเปนสาระ." 
           สองบทวา   เต   สาร  เปนตน   ความวา   ชนเหลาน้ัน    คือผูถือ 
มิจฉาทิฏฐินั้นต้ังอยู   เปนผูมีความดําริผิดเปนโคจร  ดวยสามารถแหงวิตก 
ทั้งหลาย  มีกามวิตกเปนตน  ยอมไมบรรลุสลีสาระ  สมาธิสาระ    ปญญาสาระ 
วิมุตติสาระ    วิมุตติญาณทัสสนสาระ     และพระนิพพานอันเปนปรมัตถ- 
สาระ. 
           บทวา   สารฺจ    ความวา    รูสาระมีสีลสาระเปนตนนั่นนั้นแลวา  
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"นี้ชื่อวาสาระ"   และรูสิ่งไมเปนสาระ   มีประการดังกลาวแลววา  "นี้ไม 
เปนสาระ." 
           สองบทวา  เต  สาร  เปนตน  ความวา  ชนเหลาน้ัน  คือบัณฑิต  
ผูยึดสัมมาทัสสนะอยางนั้นต้ังอยู    เปนผูมีความดําริชอบเปนโคจร    ดวย 
สามารถแหงความดําริทั้งหลาย มีความดําริออกจากกามเปนตน ยอมบรรล ุ
สิ่งอันเปนสาระ  มีประการดังกลาวแลวน้ัน. 
           ในกาลจบคาถา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา-  
ปตติผลเปนตน.  เทศนาไดเปนประโยชนแกชนผูประชุมกันแลว  ดังนี้แล. 
                                        เรื่องสญชัย  จบ.  
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               ๙. เรื่องพระนันทเถระ [๙] 
                     ขอความเบือ้งตน 
           พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภทานนันทะ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ยถา  อคาร  ทุจฺฉนฺน"     เปนตน. 
 

                   พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพสัดุ 
           ความพิสดารวา  พระศาสดา    ทรงมีพระธรรมจักรบวรใหเปนไป 
แลว     เสด็จไปสูกรุงราชคฤห    ประทับอยูในพระเวฬุวัน,    บรรดาทูต 
๑๐  คน    มบีริวารคนละพัน    อันพระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสงไปดวย 
รับสั่งวา  "ทานท้ังหลาย  จงนําบุตรมาแสดงแกเราเถิด,'   พระกาฬุทายี 
เถระ  ไปทีหลังกวาทูตท้ังหมด    บรรลุพระอรหัตแลว    ทราบกาลเปนที่ 
เสด็จมาแลว    พรรณนาหนทางดวยคาถาประมาณ  ๖๐  คาถา     นําเสด็จ 
[พระศาสดา]   ผูมีพระขีณาสพสองหม่ืนแวดลอมแลว  ไปสูกบลิพัสดุบุร,ี 
ทรงทําฝนโบกขรพรรษใหเปนเหตุเกิดแหงเรื่องแลวตรัสมหาเวสสันดร- 
ชาดก๑ในสมาคมพระญาติ,     วันรุงข้ึน    เสด็จเขาไปบิณฑบาต      โปรด 
พระบิดาใหดํารงอยูในโสดาปตติผล      ดวยพระคาถาวา     "อุตฺติฏเ 
นปฺปมชฺเชยฺย"  เปนตน,    โปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมีใหดํารงอยู 
ในโสดาปตติผล  และโปรดพระราชา ( พระบิดา)  ใหดํารงอยูในสกทา- 
คามิผล  ดวยพระคาถาวา  "ธมฺมฺจเร สุจริต๒"  เปนตน.  กใ็นกาล 
เสร็จภัตกิจ  ทรงอาศัยการพรรณนาพระคุณของราหุลมารดา  ตรัสจันท- 
 
๑. ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๖๕.  อรรถกถา.  ๑๐/๓๑๕.   ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘.   ๒.  ขุ.   ธ.   ๒๕/๓๘.     
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กินนรีชาดก๑   ในวันที่ ๓  แตวันนั้น    ครั้นเมื่อวิวาหมงคลเปนท่ีเชิญเสด็จ 
เขาเรือนเพ่ืออภิเษกของนันทกุมาร    เปนไปอยู.    เสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ประทานบาตรในหัตถของนันทกุมาร  ตรัสมงคล    (อวยพร )    เสด็จลุก 
จากอาสนะแลวหลีกไป   หาไดทรงรับบาตรจากหัตถของนันทกุมารไม. 
 

           นันทะพุทธอนุชาออกบวช 
           ฝายนันทกุมารน้ัน     ดวยความเคารพในพระตถาคต    จึงมิอาจทูล 
(เตือน)  วา   "ขอพระองครับบาตรไปเถิด   พระเจาขา"    แตคิดอยางนี้  
วา      "พระศาสดา   คงจักทรงรับบาตรท่ีหัวบันได."    แมในที่นั้นพระ- 
ศาสดาก็มิไดทรงรับ.     นนัทกุมารนอกนี้ก็คิดวา    "คงจักทรงรับที่ริม 
เชิงบันได."  แมในท่ีนั้น  พระศาสดา  ก็ไมทรงรับ.   นันทกุมารก็คิดวา 
"จักทรงรับที่พระลานหลวง"   แมในที่นั้น   พระศาสดา   ก็ไมทรงรับ. 
พระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับ      (แต )     จําเสด็จไปดวยความไมเต็ม 
พระทัย     ดวยความเคารพในพระตถาคต      จึงไมสามารถทูลวา    "ขอ 
พระองคทรงรับบาตรเถิด"    ทรงเดินนึกไปวา     "พระองคจักทรงรับใน 
ที่นี้.  พระองคจักทรงรับในที่นี้."   ในขณะน้ัน   หญิงพวกอ่ืนเห็นอาการ 
นั้นแลว  จึงบอกแกนางชนบทกัลยาณีวา   พระแมเจา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพานันทกุมารเสด็จไปแลว,   คงจักพรากนันทกุมารจากพระแมเจา." 
          ฝายนางชนบทกัลยาณีนั้นไดยินคํานั้นแลว  มีหยาดนํ้ายังไหลอยูเที่ยว 
มีผมอันเกลาไดกึ่งหนึ่ง  รีบไปทูลวา  "ขาแตพระลูกเจา  ขอพระองคพึง 
ดวนเสด็จกลับ."   คําของนางน้ัน  ประหน่ึงตกไปขวางตั้งอยูในหทัยของ 
 
๑.  ขุ.   ชา.   ๒๗/๓๖๘.  อรรถกถา  ๖/๓๕๗.  
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นันทกุมาร.  แมพระศาสดา   ก็ยังไมทรงรับบาตรจากหัตถของนันทกุมาร 
นั้นเลย  ทรงนํานันทกุมารน้ันไปสูวิหารแลวตรัสวา "นันทะ    เธออยาก  
บวชไหน ?"  นันทกุมารนั้น  ดวยความเคารพในพระพุทธเจา   จึงไมทูล 
วา   "จักไมบวช"  ทลูรับวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ   จักบวชพระเจาขา." 
พระศาสดารับสั่งวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ถากระน้ัน  เธอท้ังหลายจงใหนันทะ 
บวชเถิด." 
 

            ราหุลกุมารทูลขอสมบัติกะพระศาสดา 
            พระศาสดา     เสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุบุร ี    ในวันที่ ๓    ทรงยัง 
นันทกุมารใหบวชแลว,   ในวันที่ ๗  พระมารดาของพระราหุลทรงตกแตง 
พระกุมารแลว      ทรงสงไปสูสํานักพระผูมีพระภาคเจา     ดวยพระดํารัส 
วา     "พอ    พอจงดูพระสมณะซึ่งมีพระสมณะสองหมื่นแวดลอมทรงมี 
วรรณะประดุจสีทองคํา    มีวรรณะแหงพระรูปประดุจพรหมน่ัน,     พระ- 
สมณะนี้เปนพระบิดาของพอ,   หมอทรัพยใหญไดมีแลวในเวลาที่พระบิดา 
ของพอน่ันประสูติ,     ต้ังแตเวลาพระองคออกบวช    แมไมพบเลย"   พอ 
จงไปทูลขอมรดกกะพระองคทานวา     "ขาแตเสด็จพอ    ขาพระองคเปน 
กุมาร,    ถึงอภิเษกแลว    จักเปนพระเจาจักรพรรดิ,    ขาพระองคตองการ 
ดวยทรัพย,  ขอเสด็จพอไดประทานทรัพยแกขาพระองค,   เพราะบุตรยอม 
เปนเจาของสมบัติของพระบิดา."    พระกุมารเสด็จไปสูสํานักของพระผูมี- 
พระภาคเจาถวายบังคมแลว  หวนไดความสิเนหาในพระบิดา   สําเริงยินดี 
แลวทูลวา    "ขาแตพระสมณะ     พระฉายาของเสด็จพอสบาย"      ไดยืน 
ทูลคําแมอ่ืนเปนอันมากท่ีสมควรแกตน.   พระผูมพีระภาคเจาทรงทําภัตกิจ  
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แลว  ทรงอนุโมทนาแลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.    แมพระกุมาร   ก ็
ทูลขอวา       "ขาแตพระสมณะ     ขอไดประทานมรดกแกขาพระองคเถิด, 
ขาแตพระสมณะ    ขอไดประทานมรดกแกขาพระองคเถิด"  ดังน้ีแลวเสด็จ 
ติดตามพระผูมีพระภาคเจาไป.     แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไมใหพระกุมาร 
กลับ.     ฝายปริชนก็ไมสามารถเพ่ือจะเชิญพระกุมารผูเสด็จไปกับพระผูมี- 
พระภาคเจาใหกลับได.        พระกุมารนั้นไดเสด็จไปถึงพระอารามทีเดียว 
พรอมดวยพระผูมีพระภาคเจา  ดวยประการฉะน้ี. 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  ทรงพระดําริวา   "กุมารน้ีอยากได 
ทรัพยอันเปนสมบัติของบิดา.    ทรัพยนั้นไปตามวัฏฏะ    มีความคับแคบ; 
ชางเถิด   เราจักใหอริยทรพัย  ๗  ประการ    อันเราไดเฉพาะที่ควงไมโพธิ 
แกเธอ,   จะทําเธอใหเปนเจาของมรดกอันเปนโลกุตระ." 
 

                  ราหุลกุมารบรรพชา 
           ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจา      รับสั่งใหหาทานพระสารีบุตร 
มาแลวตรัสวา    "สารีบุตร    ถากระน้ัน    เธอจงใหราหุลกุมารบวชเถิด."  
พระเถระยังพระกุมารน้ันใหผนวชแลว .   ก็เม่ือพระกุมารผนวชแลว.  ทกุข 
มีประมาณย่ิงไดเกิดข้ึนแกพระราชาเพราะไดทรงสดับขาวน้ัน. 
           พระราชาไมทรงสามารถเพ่ือจะกลั้นความทุกขนั้นไวได     เสด็จไป 
สูสํานักพระผูมีพระภาคเจา   ทูลชี้แจงแลวขอประทานพรวา    " พระเจาขา 
หมอมฉัน ขอประทานพระวโรกาส     พระผูเปนเจาท้ังหลายไมพึงยังบุตรที่ 
มารดาบิดาไมอนุญาตใหบวช."   
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           พระผูมีพระภาคเจา  ประทานพรน้ันแดทาวเธอแลว,  รุงข้ึนวันหน่ึง 
เสวยพระกระยาหารเขาในพระราชนิเวศนแลว     เมื่อพระราชาประทับอยู 
ณ  สวนขางหน่ึง   ทูลเลาวา      "ขาแตพระองคผูเจริญ     ในเวลาท่ีพระองค 
ทรงทําทุกรกิริยา  เทวดาองคหน่ึง   เขามาหาหมอมฉันบอกวา  พระโอรส 
ของพระองคทิวงคตแลว"    หมอนฉันไมเชื่อถอยคําของเทวดาน้ัน    จึง 
คัดคานเทวดานั้นวา   'บุตรของขาพเจายังไมบรรลุโพธิญาณ   ยอมไมทํา 
กาละ"   ดังน้ีแลว,   ตรัสวา   "มหาบพิตร    บัดนี ้   พระองคจักเชื่อได 
อยางไร  ?   แมในกาลกอน    เมื่อเขาแสดงรางกระดูกแกพระองค   ทูลวา 
'บุตรของพระองคทิวงคตแลว'   พระองคยังไมทรงเชื่อ"    ไดตรสัมหา- 
ธรรมปาลชาดก๑เพราะอุบัติเหตุแหงเรื่องนี้.     ในกาลจบกถา    พระราชา 
ดํารงอยูในอนาคามิผล. 
           พระผูมีพระภาคเจา        โปรดพระบิดาใหดํารงอยูในผล ๓   ดวย 
ประการฉะน้ีแลว    มีภิกษุสงฆแวดลอม    เสด็จกลับไปลูกรงุราชคฤหอีก, 
แตนั้น   ทรงรับปฏิญญาไวกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เพ่ือประโยชนแกการ 
เสด็จมาสูกรุงสาวัตถี,  ครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแลว,    เสด็จ 
ไปจําพรรษาในพระเชตวนัมหาวิหารน้ัน. 
 

                  พระนันทะอยากสึก 
           เมื่อพระศาสดา     ประทับอยูในพระเชตวันอยางนี้นั่นแล,     ทาน 
พระนันทะกระสันข้ึนแลว        จึงบอกเนื้อความน้ันแกภิกษุทั้งหลายวา 
"ผูมีอายุ      ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย,   ไมสามารถที่จะสืบตอ 
 
๑.  ขุ.    ชา.  อรรถกถา.  ๕/๔๑๘.  
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พรหมจรรยไปได,  ขาพเจาจักกลาวคืนสิกขาแลวสึก.๑"  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสดับความเปนไปน้ันแลว        รบัสั่งใหหาทานพระนันทะมาเฝาแลว 
ตรัสคําน้ีวา  "จริงหรือนันทะ ?  ไดยินวา  เธอบอกกลาวแกภิกษุหลายรูป 
อยางนี้วา   'ผูมีอายุ     ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย    ไมสามารถ 
จะสืบตอพรหมจรรยไปได,   ขาพเจาจักกลาวคืนสิกขาแลวสึกหรือ ?" 
           น.   จริงอยางนั้น  พระเจาขา. 
           ภ.  นนัทะ  ก็เธอไมยินดีประพฤติพรหมจรรย. ไมสามารถจะสืบตอ 
พรหมจรรยไปได,   จะกลาวคืนสิกขาสึกไปเพ่ือเหตุอะไร ? 
           น.   ขาแตพระองคผูเจริญ     เมือ่ขาพระองคออกจากเรือน     นาง 
ชนบทกัลยาณีผูศากิยะ      มีผมอันเกลาไดกึ่งหนึ่ง      ไดรองสั่งคําน้ีกะขา 
พระองควา     'ขาแตพระลูกเจา    ขอพระลูกเจาพึงดวนเสด็จมา,'    ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขาพระองคนั้นแล    หวนระลึกถึงคําน้ันอยู        จึงไมยินดี 
ประพฤติพรหมจรรย    ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได,      จักกลาว 
คืนสิกขาสึกไป." 
 

                   พระศาสดาทรงทรมานพระนันทะ 
          ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงจับทานพระนันทะท่ีพระพาหา 
แลว    นําไปสูดาวดึงสเทวโลกดวยกําลังพระฤทธ์ิ,    ในระหวางทางทรง 
แสดงนางลิงลุนตัวหน่ึง  ซึ่งมีหูจมูกและหางขาด   นั่งเจาอยูบนปลายตอไม 
ที่ไฟไหม    ในนาท่ีไฟไหมแหงหน่ึงแลว    ทรงแสดง    นางอัปสร  ๕๐๐ 
ซึ่งมีเทาดังเทานกพิราบ๒ผูมาสูที่บํารุงของทาวสักกเทวราชในภพดาวดึงส. 
 
๑.  หีนายาวตฺติสฺสามิ   จักเวยีนมาเพ่ือความเปนคนเลว.  ๒.  บทวา  กกฏุปาทนิ  ไดแก  มีเทา 
เชนกับเทานกพิราบ   เพราะมีสีแดง.  
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           ก็แลครั้นทรงแสดงแลว    ตรัสอยางนี้วา        "นันทะ    เธอสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน ?     ฝายไหนหนอแล ?     มีรปูงามกวา    นาดูกวา 
และนาเลื่อมใสกวากัน,      นางชนบทกัลยาณีผูศากิยะหรือนางอัปสร  ๕๐๐ 
ซึ่งมีเทาเชนกับเทานกพิราบน้ี."  พระนันทะไดสดับพระพุทธดํารัสนั้นแลว 
ทูลวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ      นางลิงลุนมีหูจมูกและหางขาดน้ัน    แม 
ฉันใด  ขาแตพระองคผูเจริญ นางชนบทกัลยาณี    ผูศากิยะ    ก็เหมือน 
กันฉันนั้น,   เพราะการเปรียบเทียบกัน  นางยอมไมถึงการนับบาง   ไมถึง 
เสี้ยวหน่ึงบาง    ไมถึงสวน   ( หน่ึง )    บาง    แหงนางอัปสร  ๕๐๐  นี,้ 
ที่แทนางอัปสร  ๕๐๐  นีแ้ล   มีรูปงามกวา  นาดูกวา  และนาเลื่อมใสกวา." 
           ภ.  นนัทะ    เธอจงยินดี,    นันทะ    เธอจงยินดี,    เราจะเปนผู 
ประกันของเธอ       เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐      ซึ่งมีเทาดุจเทา 
นกพิราบ. 
           น.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ถาพระผูมีพระภาคเจาเปนประกันของ 
ขาพระองค    เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐     ผูมีเทาดุจเทานกพิราบ 
ไซร,   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจักยินดีในพรหมจรรย. 
           ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงพาทานนันทะไป   หายวับไป 
ในที่นั้น  ไดปรากฏในพระเชตวันดังเดิม. 
           ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลวแลวา    "ขาววา    ทานนันทะเปนพระ- 
ภาดาของพระผูมีพระภาคเจา๑    โอรสพระนานาง     ประพฤติพรหมจรรย 
เพราะเหตุแหงนางอัปสรท้ังหลาย;    นัยวา  พระผูมีพระภาคเจา    ทรงเปน 
ผูประกันของพระนันทะน้ัน   เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐  ผูมีเทาดุจ 
 
๑.  นองชาย.  
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เทานกพิราบ." 
 

                           พระนนัทะสําเรจ็อรหัตผล 
          ครั้งน้ันแล  พวกภิกษุผูสหายของทานพระนันทะ    เรียกทานพระ- 
นันทะดวยวาทะวา   คนรับจางบาง   ดวยวาทะวา  คนอันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงไถไวบาง    วา    "นัยวา    ทานพระนันทะเปนคนรับจาง,      นัยวา 
ทานพระนันทะเปนผูอันพระศาสดาทรงไถไว,       พระนันทะประพฤติ 
พรหมจรรย  เพราะเหตุแหงนางอัปสร  ๕๐๐,  ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเปนผูประกันของเธอ   เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐    ผูมีเทาดุจ 
เทานกพิราบ."                                                         
          ครั้งน้ันแล  ทานพระนันทะขวยเขิน   ละอาย   รังเกียจดวยวาทะวา 
คนรับจางบาง     ดวยวาทะวาคนท่ีพระศาสดาทรงไถไวบาง     ของเหลา 
ภิกษุสหาย  เปนผู  ๆ  เดียว    หลีกออกไปแลวไมประมาท    มคีวามเพียร 
มีตนสงไปอยู.    ตอกาลไมนานเลย    ไดทําใหแจงซึ่งท่ีสุดพรหมจรรยอัน 
ยอดเยี่ยม      ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย    (ออก)    จากเรือน    บวชไมมีเรือน 
โดยชอบตองการ    ดวยความรูยิ่งเอง  สําเร็จแลว  อยูในทิฏฐธรรม๑  รูชัด 
วา   "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอยูจบแลว     กิจจําตองทํา ๆ  เสรจ็แลว, 
กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้ไมมี."  เปนอันวาทานพระนันทะ   ไดเปน 
พระอรหันตองคใดองคหนึ่ง  ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย.  
          ครั้งน้ัน  เทวดาองคหน่ึง   ยังพระเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง    ในสวน 
แหงราตรีแลว     เขาไปเฝาพระศาสดา      ถวายบังคมแลว      กราบทูลวา 
 
๑.  อีกนยัหนึ่ง:-     ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม   เปนท่ีตองการแหงกุลบุตร 
ท้ังหลายผู  (ออก)   จากเรือนโดยชอบ   บวชไมมีเรือน  ดวยความรูยิ่งเอง.  
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"ขาแตพระองคผูเจริญ       ทานพระนันทะ     เปนพระภาดาของพระผูมี- 
พระภาคเจา  โอรสพระนานาง   ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ๑   ปญญาวิมุตติ๒  
อันหาอาสวะมิได     เพราะสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย     ดวยความรูยิ่งเอง 
สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม.          ญาณไดเกิดข้ึนแมแกพระผูมีพระภาคเจา 
(เหมือนกัน)  วา  "นันทะ    ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ      ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได     เพราะสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย     ดวยความรูยิ่งเอง 
สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม."     ทานพระนันทะแมนั้น    โดยลวงไปแหง 
ราตรีนั้น   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลว    ไดกราบทูล 
คําน้ีวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ     พระผูมีพระภาคเจา   ทรงเปนผูประกัน 
ของขาพระองค     เพ่ืออันไดเฉพาะซึ่งนางอัปสร  ๕๐๐     ซึ่งมีเทาดุจเทา 
นกพิราบ  ดวยการรับรองใด,  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคเปลื้อง 
พระผูมีพระภาคเจาจากการรับรองน่ัน."   พระผูมีพระภาคตรัสวา    "นันทะ 
แมเราก็กําหนดใจของเธอดวยใจ    ( ของเรา)    ทราบแลววา     'นันทะ 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได    เพราะสิ้นไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย     ดวยความรูยิ่งเอง    สําเรจ็แลวอยูในทิฏฐธรรม."  
แมเทวดาก็บอกเนื้อความน้ีแกเราวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานนันทะ 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได  เพราะสิ้นไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย   ดวยความรูยิ่งเอง  สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม."   นันทะ 
เมื่อใดแล    จิตของเธอ    พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย     เพราะมีความไม 
ยึดมั่น,   เมื่อน้ัน   เราก็พนจากการรับรองน้ัน."    ครั้งน้ันแล    พระผูมี 
พระภาคเจา   ทรงทราบเน้ือความน้ีแลว   ทรงเปลงอุทานน้ีในเวลาน้ันวา 
 
๑.  พนจากกิเลสดวยอํานาจใจ.    ๒.  พนจากกิเลสดวยอํานาจปญญา,  
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                    "เปอกตมคือกามอันผูใดขามไดแลว,  หนาม 
                      คือกามอันผูใดยํ่ายีไดแลว    ผูนั้น     บรรลุความ 
                     สิ้นไปแหงโมหะ     ยอมไมหว่ันไหวในเพราะ              
                      สขุและทุกข."     
         

                         พระนนัทะถูกฟอง 
          ตอมาวันหน่ึง   ภิกษุทั้งหลาย    ถามทานพระนันทะวา  "นันทะ 
ผูมีอายุ   เมื่อกอน   ทานกลาววา    'ขาพเจาเปนผูกระสันแลว'     บัดนี้  
จิตของทานเปนอยางไร ?"   พระนันทะตอบวา  "ผูมีอายุ  ความหวงใย 
ในความเปนคฤหัสถของเราไมมี."   พวกภิกษุไดฟงคําน้ันแลว   กลาวกัน 
วา    "ทานนันทะ    พูดไมจริง   ยอมพยากรณพระอรหัตผล,    ในวันที ่
แลว ๆ  มา    กลาววา    'ขาพเจาเปนผูกระสันแลว'      ( แต )     บัดนี้  
กลาววา        ความหวงใยในความเปนคฤหัสถของเราไมมี"    ดงัน้ีแลว 
ไปกราบทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย    ในวันทีแ่ลว  ๆ มา    อัตภาพของนันทะไดเปนเชนกับ 
เรือนท่ีเขามุงไมดี,   (แต)   บัดนี้เปนเชนกับเรือนท่ีเขามุงดีแลว     เพราะ 
วานันทะน้ี   จําเดิมแตกาลท่ีตนเห็นนางเทพอัปสรแลว  พยายามเพ่ือบรรล ุ
ที่สุดแหงกิจของบรรพชิตอยู       ไดบรรลกุิจน้ันแลว"      ไดทรงภาษิต  
พระคาถาเหลาน้ีวา                                                          . 
          ๙.    ยถา   อคาร   ทุจฺฉนฺน      วุฏ ี    สมติวิชฺฌติ 
                   เอว   อภาวิต   จิตฺต        ราโค   สมติวชิฺฌติ. 
                   ยถา   อคาร   สุจฺฉนฺน      วุฏ ี  น  สมติวิชฺฌติ 
                  เอว  สุภาวิต   จิตฺต         ราโค  น   สมติวิชฺฌติ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 165 

                      "ฝนยอมรัว่รดเรือนท่ีมงุไมดีไดฉันใด,    ราคะ 
                   ยอมเสียดแทงจิตที่ไมไดอบรมแลวไดฉันนั้น. 
                   ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีมุงดีแลวไมไดฉันใด,  ราคะ 
                  กย็อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแลวไมไดฉันนั้น." 
 

                                         แกอรรถ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อคาร   คือซ่ึงเรือนชนิดใดชนิดหน่ึง. 
           บทวา  ทุจฺฉนฺน   คือท่ีเขามุงหาง ๆ  มีชองเล็กชองนอย. 
           บทวา  สมติวิชฺฌติ  คือเม็ดฝนยอมรั่วรดได. 
           บทวา   อภาวิต   เปนตน  ความวา   ราคะยอมเสียดแทงจิตท่ีชื่อวา 
ไมไดอบรม  เพราะเปนธรรมชาติเหินหางภาวนา  ราวกะวาฝน (รั่วรด) 
เรือนน้ันไดฉะนั้น,     ใชแตราคะอยางเดียวเทาน้ันหามิได,      สรรพกิเลส 
ทั้งหลายมีโทสะ   โมหะ    และมานะเปนอาทิ    กเ็สียดแทงจิตเห็นปานน้ัน 
เหมือนกัน.  
           บทวา   สุภาวิต    ไดแก   ที่อบรมดีแลว    ดวยสมถภาวนาและ 
วิปสสนาภาวนา;    กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน     ยอมไมอาจเสียดแทงจิต  
เห็นปานน้ันได  ราวกะวาฝนไมอาจรั่วรดเรือนท่ีมุงดีแลวไดฉะนั้น. 
           ในกาลจบคาถา   ชนเปนอันมากไดบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มโีสดา- 
ปตติผลเปนตน.   เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชนแลว. 
 

                 พระนันทะเคยถูกลอดวยมาตุคาม 
           ตอมา  ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาวา  "ผูมีอายุ   ชื่อวา 
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอัจฉริยบุคคล.   ทานพระนันทะ  ชื่อวาอาศัยนาง  
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ชนบทกัลยาณีกระสันแลว     พระศาสดาทรงทําเหลานางเทพอัปสรใหเปน 
อามิสแนะนําไดแลว."   พระศาสดาเสด็จมา  ตรัสถามวา   "ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้      พวกเธอน่ังประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"    เมื่อภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลวา   "ดวยกถาชื่อนี้"     ดังน้ีแลว     ตรัสวา     "ภิกษุทั้งหลาย 
ไมใชแตบัดนี้เทาน้ัน,    แมในกาลกอน    นันทะน้ีเราก็ไดลอดวยมาตุคาม 
แนะนําแลวเหมือนกัน"   ดังน้ีแลว    อันภิกษุเหลานั้นทูลออนวอน     จึง 
ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสวา)                  
          

                        บรุพกรรมของพระนันทะ 
           ในอดตีกาล   เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
ไดมีพอคาชาวเมืองพาราณสี   (คนหนึ่ง )   ชื่อกัปปกะ.    ลาผูของเขาตัว 
หน่ึงนําภาระ  (สิ่งของ)  ไปไดกุมภะหน่ึง,  มันเดินไปไดวันละ  ๗  โยชน, 
สมัยหน่ึง    เขาไปเมืองตักกสิลา     ( พรอม)     ดวยภาระท่ีนําไปดวยลา 
ปลอยลาเที่ยวไปจนกวาจําหนายสิ่งของหมด.     ครัง้น้ัน     ลาของเขาน้ัน 
เที่ยวไปบนหลังดูพบนางลาตัวหนึ่ง      จึงเขาไปหา.        นางลาเม่ือจะทํา 
ปฏิสันถารกบัลาผูตัวน้ัน  จึงกลาววา  "ทานมาแตไหน ?" 
           ลาผู.   มาแตเมืองพาราณสี. 
           นางลา.   ทานมาดวยกรรมอะไร ? 
           ลาผู.   ดวยกรรมของพอคา. 
           นางลา.   ทานนําภาระไปไดเทาไร ? 
           ลาผู.  ภาระประมาณกุมภะหนึ่ง. 
           นางลา.   ทานเมื่อนําภาระประมาณเทาน้ันไป   ไปไดกี่โยชน.  
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         ลาผู.  ได  ๗ โยชน. 
         นางลา.   ในที่ซึ่งทานไปแลว   นางลาไรๆ  ผูทําการนวดเทา   หรือ 
ประคบประหงมใหแกทานมีอยูหรือ  ? 
         ลาผู.   หามีไม   นางผูเจริญ. 
         นางลา.  เมื่อเปนเชนนั้น  ทานคงไดรับทุกขมากนะ ? 
         จริงอยู   ชื่อวาผูทํากรรมมีการนวดเทาเปนตน   สําหรับสัตวดิรัจฉาน 
ทั้งหลายยอมไมมีแมโดยแท  แตนางลา    กลาวคําเห็นปานน้ันเพ่ือพาดพิง 
ถึงกามสังโยชน.     ลาผูนั้นกระสันข้ึนดวยคําของนางลานั้นแลว. 
       ฝายกัปปกพาณิช  ขายภัณฑะหมดแลว   ไปยงัท่ีลาพํานักอยูกลาววา 
"มาเถิด    พอ    เราจักไป."     ลาผูตัวนั้นตอบวา      " ทานจงไปเถิด,  
ขาพเจาจักไมไป,"   ลําดับนั้น  นายกัปปกะ   ออนวอนลานั้นแลว ๆ   เลาๆ 
คิดวา   "เราจะยังลานั้นซึ่งไมปรารถนาจะไปใหกลัวแลวจักนําไป"  ดงัน้ี 
แลว   กลาวคาถาน้ีวา 
             "เราจักทําปฏักมหีนามแหลมยาว  ๑๖  นิ้วแกเจา, 
        เราจักท่ิมแทงกายของเจา,   แนะเจาลา      เจาจงรู 
        อยางน้ี." 
         ลาไดฟงคํานั้นแลว   กลาวตอบวา    "เม่ือเปนเชนนั้น,     ขาพเจา 
จักรูจักกิจที่ควรทําแกทานบาง"   ดังน้ีแลว   กลาวคาถานี้วา 
             "ทานจักทําปฏักมีหนามแหลมยาว  ๑๖  นิว้  แก 
        ขาพเจา,   ขาพเจาจักยันขางหนา     ยกขางหลังขึ้น 
        แลว  ยงัภัณฑะของทานใหตกไป,  กัปปกะ  ทาน 
        จงรูอยางน้ี."  
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         พอคาไดฟงคําน้ัน  จึงดําริวา     "ดวยเหตุไฉนหนอแล ?    ลานี้จึง 
กลาวอยางนี้กะเรา"   ดังน้ีแลว    เมื่อแลดูขางโนนขางน้ี  เห็นนางลานั้น 
แลวคิดวา  "เจาน่ีคงจะถูกนางลาตัวนี้    ใหสําเหนียกแลวอยางนี้,   เราตอง 
ลอมันดวยมาตุคามวา    ' ขาจักนํานางลาชื่อมีรูปอยางนี้มาใหเจา.'   แลว 
จักนําไป"  ดังน้ีแลว   จึงกลาวคาถานี้วา 
             "เราจักนํานางลาสาว   มีเทา  ๔  มีหนาดุจสังข 
        มีสรรพางคกายงาม  มาเปนภรรยาเจา,    แนะลา 
        เจาจงรูอยางน้ี." 
         ลาไดฟงคํานั้น   มีจิตยินดี  กลาวคาถานี้วา 
             "ทานจักนํานางลาสาว  มีเทา  ๔มีหนาดุจสังข 
        มีสรรพางคกายงาม  มาเปนภรรยาขาพเจา,ขาแต 
        กัปปกะ  ทานจงรูอยางน้ี  ขาพเจาจักไปใหเร็วขึ้น 
        ถึง ๑๔ ประโยชนนะ  กัปปกะ". 
         ทีนั้น  นายกัปปกะจึงกลาวกะลาน้ันวา   "ถากระน้ัน  เจาจงมาเถิด" 
ดังน้ีแลว   ไดจูงไปสูที่ของตน.   ลานั้น   โดยกาลลวงไปสองสามวัน    จึง 
กลาวกับนายกัปปกะวา       "ทานไดพูดกะขาพเจาวา     ' จักนําภรรยามา 
ใหเจา,'  ดังน้ี   มิใชหรือ ?"   นายกัปปะตอบวา   "เออ  เรากลาวแลว, 
เราจักไมทําลายถอยคําของตน,   จักนําภรรยามาใหเจา,   แตเราจะใหอาหาร 
แกเจาเฉพาะตัวเดียว,    อาหารน้ันจงเพียงพอแกเจา    ซึ่งมีตนเปนที่สอง 
หรือไมมีก็ตาม๑ที.   เจาพึงรูตัวเองเถอะ   แมลูกทั้งหลาย   อาศัยการสังวาส 
ของเจาท้ังสองก็จักเกิดข้ึน,  อาหารน้ันจงเพียงพอแกเจากับลูกเปนอันมาก 
 
๑. หมายความวา  สองตัวผัวเมีย.  
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แมเหลาน้ันหรือไมก็ตามที,     เจาพึงรูเองเถอะ."    ลาเมื่อนายกัปปกะนั้น 
กลาวอยูเชนนั้น,   ไดเปนผูหมดหวังแลว. 
           พระศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงยังชาดก 
ใหจบลงดวยพระดํารัสวา      "ภิกษุทั้งหลาย    นางลาในคราวนั้นไดเปน 
นางชนบทกัลยาณี,     ลาผูไดเปนนันทะ,    พอคาไดเปนเราเอง,     แมใน 
กาลกอน   นนัทะน้ี     เราก็ไดลอดวยมาตุคามแนะนําแลว    ดวยประการ 
อยางนี้"    ดงัน้ีแล. 
                                  เรื่องพระนันทเถระ   จบ.  
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                                     ๑๐. เรื่องนายจุนทสกูริก [๑๐] 
                                      ขอความเบื้องตน 
           พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในพระเวฬุวัน     ทรงปรารภบุรุษชื่อ 
จุนทสูกริก   ตรัสพรธรรมเทศนาน้ีวา   "อิธ   โสจติ   เปจฺจ   โสจติ" 
เปนตน. 
 
                       นายจุนทะเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงสุกรขาย 
           ไดยินวา   นายจุนทสูกริกนั้น    ฆาสุกรทั้งหลายกินบาง    ขายบาง 
เลี้ยงชีวิตอยูสิ้น  ๕๕ ป .  ในเวลาขาวแพง   เขาเอาเกวียนบรรทุกขาวเปลือก 
ไปสูชนบท    แลกลูกสกุรบาน    ดวยขาวเปลือกประมาณ  ๑  ทะนานหรือ 
๒ ทะนาน      บรรทุกเต็มเกวียนแลวกลับมา      ลอมท่ีแหงหน่ึงดุจดอก 
ขางหลังท่ีอยูแลวปลูกผักในท่ีนั้นนั่นแล    เพ่ือลูกสุกรเหลาน้ัน,    เมื่อลูก 
สุกรเหลาน้ัน   กินกอผักตาง ๆ บาง  สรีรวลญัชะ  (คูถ)  บาง  ก็เติบโต 
ข้ึน,   (เขา)    มีความประสงคจะฆาตัวใด ๆ  ก็มัดตัวน้ัน ๆ  ใหแนน  ณ 
ที่ฆาแลว     ทุบดวยคอน  ๔  เหลีย่ม    เพ่ือใหเนื้อสุกรพองหนาข้ึน    รูวา 
เนื้อหนาข้ึนแลว     ก็งางปากสอดไมเขาไปในระหวางฟน    กรอกนํ้ารอน 
ที่เดือดพลาน  เขาไปในปากดวยทะนานโลหะ.  น้ํารอนน้ัน   เขาไปพลาน 
ในทอง  ขับกรีส๑ออกมาโดยสวนเบื้องตํ่า  (ทวารหนัก)   กรีสนอยหน่ึง 
ยังมีอยูเพียงใด   ยอมออกเปนน้ําขุนเพียงนั้น    เมื่อทองสะอาดแลว,   จึง 
ออกเปนน้ําใส    ไมขุน,    ทีนั้น  เขาจึงราดนํ้าท่ียังเหลือบนหลังสุกรนั้น. 
น้ําน้ันลอกเอาหนังดําออกไป.  แตนั้นจึงลนขนดวยคบหญาแลว  ตัดศีรษะ  
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ดวยดาบอันคม.    รองโลหิตท่ีไหลออกดวยภาชนะ    เคลาเนื้อดวยโลหิต 
แลวปงน่ังรับประทานในทามกลางบุตรและภรรยา   ขายสวนท่ีเหลือ. 
         เมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทํานองนี้นั่นแล,        เวลาไดลวงไป  ๕๕ ป. 
เมื่อพระตถาคตประทับอยูในธุรวิหาร,     การบูชาดวยดอกไมเพียงกําหนึ่ง 
ก็ดี    การถวายภิกษาเพียงทัพพีหน่ึงก็ดี  ชื่อวาบุญอ่ืนนอยหน่ึงก็ดี  มิไดม ี
แลวสักวันหน่ึง.                                  
         ครั้งน้ัน    โรคเกิดข้ึนในสรีระของเขา,     ความเรารอนอเวจีมหา- 
นรก  ปรากฏแกเขาทั้งเปนทีเดียว. 
 

                              อเวจนีรกรอนย่ิงกวาไฟธรรมดา 
         ข้ึนชื่อวาความเรารอนในอเวจี   ยอมเปนความรอนท่ีสามารถทําลาย 
นัยนตาของผูยืนดูอยูในที่ประมาณ   ๑๐๐  โยชนได.  สมจริงดังคําท่ีพระผูมี 
พระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา 
              "ความเรารอนในอเวจี  แผไปตลอด  ๑๐๐  โยชน 
        โดยรอบ     ต้ังอยูทุกเมื่อ.๑  
และเพราะเหตุที่ความเรารอนในอเวจีนั้น    มีประมาณยิ่งกวาความเรารอน 
ของไฟโดยปกติ    พระนาคเสนเถระจึงกลาวอุปมานี้ไววา      "มหาบพิตร 
แมหินประมาณเทาเรือนยอด   อันบุคคลทุมไปในไฟนรกยอมถึงความยอย 
ยับไดโดยขณะเดียวฉันใด     สวนสัตวที่เกิดในนรกน้ันเปนประหน่ึงอยูใน 
ครรภมารดา     จะยอยยับไปเพราะกําลังแหงกรรมเหมือนฉันนั้น  หามิได. 
 
๑.  ม.    อุ.     ๑๔/๓๔๑.  
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                             นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น 
          เมื่อความเรารอนน้ัน   ปรากฏแกนายจุนทสูกริกนั้นแลว,      อาการ 
อันเหมาะสมดวยกรรมก็เกิดข้ึน.     เขารองเสียงเหมือนหมู    คลานไปใน 
ทามกลางเรือนน่ันเอง, ไปสูที่ในทิศตะวันออกบาง  สูที่ในทิศตะวันตกบาง.  
          ลําดับนั้น     พวกคนในเรือนของเขา    จับเขาไวใหมั่นแลวปดปาก. 
ธรรมดาผลแหงกรรม  อันใคร  ๆ  ไมสามารถจะหามได.   เขาเที่ยวรองไป 
ขางโนนบาง   ขางน้ีบาง.    คนใน  ๗  หลังคาเรือนโดยรอบ    ยอมไมได 
หลับนอน.   อน่ึง   คนในเรือนท้ังหมด    เมื่อไมสามารถจะหามการออก 
ไปภายนอกของเขาผูถูกมรณภัยคุกคามแลวได        จึงปดประตูเรือนลอม 
รักษาอยูภายนอกเรือน   โดยประการที่เขาอยูภายใน    ไมสามารถจะเที่ยว 
ไปขางนอกได. 
 

                               เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ 
          แมนายจุนทสูกริก  เที่ยวรองไปขางโนนบาง  ขางน้ีบาง  ภายใน 
เรือนน่ันเอง      ดวยความเรารอนในนรก.      เขาเท่ียวไปอยางนั้นตลอด 
๗  วัน,  ในวันที่  ๘ ทํากาละแลว ไปเกิดในอเวจีมหานรก.  อเวจีมหานรก 
ปราชญพึงพรรณนาตามเทวทูตสูตร. 
 

                         พวกภิกษุเขาใจวาเขาฆาสุกรทําการมงคล 
          พวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขา    ไดยินเสียงนั้นแลว  เปน 
ผูมีความสําคัญวา  "เสียงสุกร"   ไปสูวิหาร      นั่งในสํานักพระศาสดาแลว 
กราบทูลอยางน้ีวา     "ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อสุกรทั้งหลาย    อันนาย  
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จุนทสูกริก  ปดประตูเรือนฆาอยู,  วันนี้เปนวันที่  ๗,   มงคลกิริยาไร  ๆ 
ชะรอยจักมีในเรือน  (ของเขา),     ขาแตพระองคผูเจริญ    เมตตาจิต  หรือ 
ความกรุณาแมอยางหน่ึงของเขา     ผูฆาสุกรทั้งหลายชื่อถึงเทาน้ี  ยอมไมมี, 
ก็สัตวผูรายกาจหยาบชาเชนนี้    ขาพระองคทั้งหลายไมเคยเห็นเลย." 
         พระศาสดา  ตรัสวา    "ภิกษุทั้งหลาย   เขาฆาสุกรตลอด  ๗ วันนี้  
หามิได.     อันผลท่ีเหมาะสมดวยกรรมเกิดข้ึนแลวแกเขา,    ความเรารอน 
ในอเวจีมหานรกปรากฏแกเขาทั้งเปนทีเดียว,      ดวยความเรารอนน้ันเขา 
รองเหมือนหนูเที่ยวไปภายในนิเวศนอยู      ตลอด ๗ วัน   วันนี้ทํากาละ 
แลว   (ไป)   เกิดในอเวจี,"  เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา    "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ       เขาเศราโศกอยางนี้ในโลกน้ีแลว      ยังจะไปเกิดในฐานะเปนที่ 
เศราโศกเชนกันอีกหรือ  ?"  ตรัสวา    "อยางนั้น   ภิกษุทั้งหลาย    ชื่อวา 
ผูประมาทแลว   เปนคฤหัสถก็ตาม   บรรพชิตก็ตาม   ยอมเศราโศกในโลก 
ทั้งสองเปนแท"   ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา 
         ๑๑.   อธิ  โสจติ  เปจฺจ  โสจติ          ปาปการี  อุภยตฺถ  โสจติ 
                โส      โสจติ    โส  วิหฺติ    ทิสฺวา   กมมฺกิลิฏมตฺตโน 
                         "ผูทําบาปเปนปกติ       ยอมเศราโศกในโลกน้ี 
                ละไปแลวยอมเศราโศก       ยอมเศราโศกในโลกท้ังสอง 
                เขาเห็นกรรมเศราหมองของตนแลว      ยอมเศราโศก, 
                เขายอมเดือดรอน." 
 

                    แกอรรถ 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปาปการี  เปนตน  ความวา  บุคคล  
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ผูทําบาปกรรมมีประการตาง ๆ   ยอมเศราโศกในโลกน้ี     ในสมัยใกลตาย 
โดยสวนเดียวแท  ดวยคิดวา   "กรรมดเีรามิไดทําไวหนอ,    กรรมชั่วเรา 
ทําไวแลว,"     นี้เปนความเศราโศกเพราะกรรมของเขา;     ก็เม่ือเขาเสวย 
ผลอยู    ชื่อวาละไปแลวยอมเศราโศก,    นี้เปนความเศราโศกเพราะวิบาก 
ในโลกหนาของเขา;      เขายอมเศราโศกในโลกทัง้สองอยางนี้แล,    ดวย 
เหตุนั้นแล   แมนายจุนทสูกริกนั้น   ชือ่วายอมเศราโศกท้ังเปนทีเดียว.  
           บาทพระคาถาวา  ทิสฺวา  กมฺมกิลิฏมตฺตโน  ความวา  เขาเห็น 
กรรมเศราหมองของตนแลว     ยอมเศราโศกบนเพอมีประการตาง ๆ  อยู 
ชื่อวา  ยอมเดือดรอน  คือ  ยอมลําบาก.                                        
           ในกาลจบคาถา   ภิกษุเปนอันมากไดเปนพระโสดาบันเปนตนแลว.  
เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว   ดงัน้ีแล. 
                                     เรือ่งนายจุนทสูกริก  จบ.  
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                                    ๑๑. เรื่องธัมมิกอุบาสก  [๑๑] 
                                   ขอความเบื้องตน 
           พระศาสดา      เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภธัมมิก- 
อุบาสก   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา   "อิธ   โมทติ   เปจฺจ  โมทติ  " 
เปนตน. 
 

                       อุบาสกและครอบครัวบาํเพ็ญกุศลเปนนิตย 
           ไดยินวา      ในเมืองสาวัตถี     ไดมีอุบาสกผูปฏิบัติธรรมประมาณ 
๕๐๐     คน.  บรรดาอุบาสกเหลาน้ัน       คนหน่ึง ๆ   มีอุบาสกเปนบริวาร 
คนละ   ๕๐๐.      อุบาสกท่ีเปนหัวหนาแหงอุบาสกเหลาน้ันมีบุตร  ๗  คน 
ธิดา ๗  คน.   บรรดาบุตรและธิดาเหลาน้ัน   คนหนึ่ง ๆ    ไดมีสลากยาคู 
สลากภัต      ปกขิกภัต       สังฆภัต       อุโปสถิกภัต        อาคันตุกภัต 
วัสสาวาสิกภัต  อยางละที่.   ชนแมเหลาน้ัน  ไดเปนผูชื่อวา  อนุชาต- 
บุตรดวยกันทั้งหมดทีเดียว.  (เปนอันวา)   สลากยาคูเปนตน  ๑ ที่   คือ 
ของบุตร  ๑๔  คน      ของภรรยาหน่ึง     ของอุบาสกหนึ่ง    ยอมเปนไป 
ดวยประการฉะน้ี.   เขาพรอมท้ังบุตรและภรรยา  ไดเปนผูมีศีล  มีกัลยาณ-  
ธรรม   มีความยินดีในอันจําแนกทาน  ดวยประการฉะน้ี.   ตอมาในกาล 
อ่ืน   โรคเกิดข้ึนแกเขา.   อายุสังขารเสื่อมรอบแลว. 
 

                                อุบาสกปวยนอนฟงธรรม 
           เขาใครจะสดับธรรมจึงสง   (คน)    ไปสูสํานักพระศาสดา    ดวย 
กราบทูลวา   "ขอพระองคไดโปรดสงภิกษุ  ๘  รปู หรือ ๑๖  รูป ประทาน  
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แกขาพระองคเถิด." 
           พระศาสดา  ทรงสงภิกษุทั้งหลายไป.  ภิกษุเหลาน้ัน ไปแลวน่ังบน 
อาสนะท่ีตบแตงไว    ลอมเตียงของเขา    อันเขากลาววา     " ทานผูเจริญ 
การเห็นพระผูเปนเจาท้ังหลาย  จักเปนของอันกระผมไดโดยยาก,   กระผม 
เปนผูทุพพลภาพ,   ขอพระผูเปนเจาทั้งหลาย  จงสาธยายพระสูตร ๆ หน่ึง 
โปรดกระผมเถิด." 
           จึงถามวา    "ทานประสงคจะฟงสูตรไหน ?    อุบาสก"    เมื่อเขา 
เรียนวา     "สติปฏฐานสูตร๑     ที่พระพุทธเจาทุกพระองคไมทรงละแลว," 
จึงเริ่มสวดพระสูตรวา  "เอกายโน     อย    ภิกขฺเว   มคฺโค  สตฺตาน 
วิสุทฺธิยา"   เปนตน  ( ภิกษุทั้งหลาย  ทางนี้เปนทางไปอยางเอก    เพ่ือ 
ความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย). 
 

             เทวดานํารถมารับอุบาสกไปเทวโลก 
           ขณะนั้น    รถ  ๖ คัน   ประดับดวยอลังการทุกอยาง    เทียมดวย 
มาสินธพพันตัว  ใหญประมาณได  ๑๕๐ โยชน   มาจากเทวโลก  ๖  ชั้น. 
เทวดายืนอยูบนรถเหลาน้ันตางก็เชื้อเชิญวา  " ขาพเจา จักนําไปยังเทวโลก 
ของขาพเจา;   ขาพเจา   จักนําไปยังเทวโลกของขาพเจา,   ทานผูเจริญ   ขอ 
จงเกิดในที่นี้    เพ่ือความยินดีในเทวโลกของขาพเจา    เหมือนคนทําลาย  
ภาชนะดินแลวถือเอาภาชนะทองคํา." 
           อุบาสก  ไมปรารถนาจะใหเปนอันตรายแกการฟงธรรม  จึงกลาว 
วา  "ทานท้ังหลาย      จงรอกอน    จงรอกอน." 
 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐/๓๒๕.    ม.    ม.  ๑๒/๑๐๓.  
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                      พวกภิกษุและบุตรธิดาอุบาสกเขาใจผิด         

          ภิกษุ  ตางหยุดนิ่ง  ดวยเขาใจวา    "อุบาสกพูดกับพวกเรา." 
          ลําดับนั้น    บุตรและธิดาของเขา    คิดวา   "บิดาของพวกเราแต 
กอน  เปนผูไมอ่ิมดวยการฟงธรรม,    แตบัดนี้     ใหนิมนตภิกษุมาใหทํา 
สาธยายแลว     หามเสียเองเทียว,       ชื่อวาสัตวผูไมกลัวตอมรณะไมมี "  
ดังน้ีแลว   ไดรองไห. 
          พวกภิกษุ  ปรกึษากันวา    " บดันี้ไมเปนโอกาสแลว"  จึงลุกจาก 
อาสนะหลีกไป.   อุบาสกยังเวลานิดหนอยใหลวงไปแลว    กลับไดสติถาม 
ลูก ๆ วา   "เพราะเหตุไร   พวกเจาจึงคร่ําครวญกันเลา ?"  
          พวกบุตรจึงบอกวา " พอ    พอใหนิมนตภิกษุมาแลว   ฟงธรรมอยู 
หามเสียเองเทียว,   เมื่อเปนเชนนั้น  พวกผมจึงคิดวา   ' ชื่อวาสัตวผูไมกลัว 
ตอมรณะไมมี '  ดังน้ี   จึงคร่ําครวญ." 
          อุ.  ก็พระผูเปนเจาทั้งหลาย  ไปไหนเสีย ? 
          บุตร.     พอ    พระผูเปนเจาท้ังหลาย    ทานพูดกันวา     ' ไมเปน 
โอกาส '   ลกุจากอาสนะหลีกไปแลว. 
          อุ.  พอมิไดพูดกับพระผูเปนเจา. 
          บุตร.  ถาเชนนั้น  พอพูดกับใคร ? 
          เทวดาประดับรถ ๖ คัน    นํามาจากเทวโลก ๖ ชั้น    พักอยูใน 
อากาศ    ตางเปลงเสียงวา   ' ขอทานจงยินดีในเทวโลกของขาพเจา  ขอทาน 
จงยินดีในเทวโลกของขาพเจา,'  พอพูดกับเทวดาเหลาน้ัน  [ตางหาก]. 
          บุตร.  พอ  รถท่ีไหน ?  พวกผมไมเห็น.  
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           อุ.  กด็อกไมที่รอยเปนพวงเพื่อพอมีไหม ? 
           บุตร.  มี   พอ. 
           อุ.  เทวโลกชั้นไหน ?  ควรเปนที่รื่นรมย. 
           บุตร.  ภพดุสิต   อันเปนที่ประทับอยูของพระโพธิสัตวทุกพระองค 
ของพระพุทธมารดา  และของพระพุทธบิดา  เปนที่รื่นรมยซิ  พอ. 
           อุ.  ถากระน้ัน   พวกเจาจงเส่ียงวา     ขอพวงดอกไม    จงคลองที่ 
รถมาจากภพดุสิต,'  ดังน้ีแลว   เหว่ียงพวงดอกไมไปเถอะ. 
           บุตรเหลาน้ันไดเหว่ียงไปแลว.   พวงดอกไมนั้น  ไดคลองที่แอกรถ 
หอยลงในอากาศ.  มหาชนเห็นแตพวงดอกไมนั้น  หาเห็นรถไม.  อุบาสก 
พูดวา     " เจาทั้งหลายเห็นพวงดอกไมนั่นไหม ?"       เมื่อบุตรตอบวา 
" เห็นจะ."     จึงกลาววา   "พวงดอกไมนั่น      หอยท่ีรถซ่ึงมาจากดุสิต, 
เราจะไปสูภพดุสิต,   พวกเจาอยาวิตกไปเลย,   พวกเจามีความปรารถนาจะ 
เกิดในสํานักเรา  ก็จงทําบุญท้ังหลาย  ตามทํานองท่ีเราทําแลวเถิด"  ดังน้ี 
แลว      ทํากาละ     ดํารงอยูบนรถท่ีมาจากภพดุสิต.    อัตภาพของเขาสูง 
ประมาณ  ๓  คาวุต  ประดับดวยอลังการหนักได  ๖๐  เลมเกวียน  เกิดใน 
ทันใดนั่นเอง,     นางอัปสรพันหน่ึงแวดลอมแลว.     วิมานแกวประมาณ 
๒๕  โยชนปรากฏแลว. 
           พระศาสดา  ตรัสถามภิกษุแมเหลาน้ัน   ผูมาถึงวิหารแลวโดยลําดับ 
วา  "ภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกไดฟงธรรมเทศนาแลวหรือ ?" 
           ภ.  ฟงแลว   พระเจาขา   แตอุบาสก   ไดหามเสียในระหวางนั่นแล 
วา     'ขอทานจงรอกอน,'     ลําดับนั้น     บุตรและธิดาของอุบาสกน้ัน 
คร่ําครวญกันแลว,  พวกขาพระองคปรึกษากันวา      "บัดนี้ไมเปนโอกาส,' 
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จึงลุกจากอาสนะออกมา. 
           ศ.  ภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกน้ันหาไดกลาวกับพวกเธอไม,    ก็เทวดา 
ประดับรถ  ๖  คัน    นํามาจากเทวโลก  ๖  ชั้น    เธอเชิญอุบาสกน้ันแลว, 
เธอไมปรารถนาจะทําอันตรายแกการแสดงธรรม         จึงกลาวกับเทวดา 
เหลาน้ัน. 
           ภ.   อยางนั้นหรือ ?   พระเจาขา. 
           ศ.  อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย. 
           ภ.  บดันี้เขาเกิดแลว  ณ  ที่ไหน ? 
           ศ.  ในภพดุสิต  ภิกษุทั้งหลาย. 
           ภ.   ขาแตพระองคผูเจริญ      อุบาสกน้ัน    เที่ยวชื่นชมในทามกลาง 
ญาติในโลกนี้แลว   เกิดในฐานะเปนที่ชื่นชมนั่นแลอีกหรือ ? 
           พระศาสดา  ตรัสวา   "อยางนั้น    ภิกษุทั้งหลาย    เพราะคนผูไม 
ประมาทแลวท้ังหลาย    เปนคฤหัสถก็ตาม    เปนบรรพชิตก็ตาม     ยอม 
บันเทิงในท่ีทั้งปวงทีเดียว"   ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
           ๑๒.  อิธ   โมทติ   เปจฺจ  โมทติ    กตปฺุโ   อุภยตฺถ   โมทติ 
        โส      โมทติ  โส   ปโมทติ    ทิสวฺา    กมมฺวิสทฺุธิมตฺตโน. 
               "ผูทําบุญไวแลว  ยอมบันเทิงในโลกนี้   ละไป 
        แลว  กย็อมบันเทิง   ยอมบันเทิงในโลกท้ังสอง  เขา 
        เห็นความหมดจดแหงกรรมของตน  ยอมบนัเทิง, 
        เขายอมรื่นเริง."  
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                                                     แกอรรถ  

            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กตปฺุโ   เปนตน ความวา บุคคล 
ผูทํากุศลมีประการตาง   ๆ    ยอมบันเทิง    ดวยความบันเทิงเพราะกรรม 
ในโลกน้ีวา    "กรรมชั่วเราไมไดทําลาย,   กรรมดีเราทําแลวหนอ,"    ละ 
ไปแลว   ยอมบันเทิง   ดวยความบันเทิงเพราะวิบาก,    ชื่อวา   ยอมบันเทิง 
ในโลกท้ังสองอยางนี้. 
            บทวา  กมมฺวิสุทธฺึ     เปนตน   ความวา  แมธัมมิกอุบาสกเห็นกรรม 
อันหมดจด    ลือ    ความถึงพรอมแหงบุญกรรมของตนแลวกอนแตจะทํา 
กาลกิริยา    ยอมบันเทิงแมในโลกน้ี,    ทํากาละแลว     บัดนีก้็ยอมบันเทิง 
คือยอมบันเทิงยิ่งแท   แมในโลกหนา. 
            ในกาลจบคาถาชนเปนอันมาก  ไดเปนพระอริยบุคคลพระโสดาบัน 
เปนตน.  พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                       เรื่องธัมมิกอุบาสก  จบ.  
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                                           ๑๒. เรือ่งพระเทวทัต [๑๒] 

                                     ขอความเบือ้งตน 
           พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระเทวทัต 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อิธ  ตปฺปติ  เปจฺจ   ตปฺปติ"   เปนตน 
 

                                เจาศากยะ ๖ พระองคทรงผนวช 
           เรื่องพระเทวทัต     พระศาสดาตรัสชาดกท้ังหมด     ที่ทรงปรารภ 
พระเทวทัตใหพิสดารแลว  ต้ังแตเวลาผนวชถึงถูกแผนดินสูบ.    ก็ความยอ 
ในเรื่องพระเทวทัตน้ี  ดังตอไปนี้ :- 
           เมื่อพระศาสดา  ทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปะยะแหงมัลลกษัตริย ประทับ 
อยู.ที่อนุปยอัมพวันนั่นแล,  ในวันรับพระลักษณะแหงพระตถาคตนั้นเทียว 
ตระกูลพระญาติแปดหม่ืนมอบพระโอรสแปดหมื่นให  ดวยคําวา "สิทธัตถ- 
กุมาร   จงเปนพระราชาก็ตาม  เปนพระพุทธเจาก็ตาม,    จักมีกษัตริยเปน 
บริวารเที่ยวไป,"      เมื่อพระโอรสเหลาน้ันผนวชแลวโดยมาก,      เหลา 
พระญาติเห็นศากยะ  ๖  พระองคนี้  คือ  ภัททิยราชา  อนุรุทธะ  อานันทะ 
ภคุ  กิมพิละ   เทวทัต  ยังมิไดผนวชจึงสนทนากันวา     "พวกเรายังใหลูก ๆ 
ของตนบวชได,   ศากยะท้ัง  ๖  นี ้ ชะรอยจะไมใชพระญาติกระมัง ? 
เพราะฉะนั้น  จึงมิไดทรงผนวช." 
           ครั้งน้ัน   เจามหานามศากยะ    เขาไปหาเจาอนุรุทธะ   ตรัสวา  "พอ 
ผูออกบวชจากตระกูลของเรายังไมมี,    นองจักบวช   หรือวา  พ่ีจักบวช," 
ก็เจาอนุรุทธกุมารน้ัน  เปนกษัตริยผูสุขุมาล  มีโภคะสมบูรณ  แมคําวา  
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"ไมมี" พระองคก็ไมเคยทรงสดับ.  จริงอยู  วันหนึ่งเมื่อกษัตริย  ๖ พระองค 
นั้น  ทรงเลนกีฬาลูกขลุบอยู,   เจาอนุรุทธะทรงปราชัยดวยขนมแลว    สง 
(คน)  ไปเพ่ือตองการขนม.  คราวนั้น พระมารดาของทานทรงจัดขนม 
สงไป.   กษัตริยทั้งหกเสวยแลวทรงเลนกันอีก.   เจาอนุรุทธะน้ันแล   เปน 
ฝายแพร่ําไป.   สวนพระมารดา   เมื่อพระองคสงคนไป ๆ     ก็สงขนมไป 
ถึง  ๓ ครั้ง   ในวาระท่ี ๔  สงไปวา  "ขนมไมมี."  พระกุมารทรงสําคัญ 
วา   "ขนมแมนี้   จักเปนขนมประหลาดชนิดหน่ึง"   เพราะไมเคยทรงได 
ยินคําวา   "ไมมี"  จึงสงคนไปวา   " จงนําขนมไมมีนั่นแลมาเถอะ ." 
            ฝายพระมารดาของทาน   เมื่อเขาทูลวา   " ขาแตพระแมเจา   ได 
ยินวา  พระองคจงประทานขนมไมมี,"   จึงทรงพระดําริวา  "ลูกของเรา 
ไมเคยไดยินบทวา   'ไมมี,'   แตเราจักใหรูความนั่นดวยอุบายน้ี"   จึงทรง 
ปดถาดทองคําเปลาดวยถาดทองคําอ่ืนแลวสงไป. 
            เหลาเทวดาท่ีรักษาพระนครคิดวา   " เจาอนุรุทธศากยะไดถวายภัต 
อันเปนสวนตัวแดพระปจเจกพุทธเจานามวาอุปริฏฐะ    ในคราวท่ีตนเปน 
นายอันนภาระ   ทรงทําความปรารถนาไววา    ' ขอขาพเจาจงอยาไดสดับ  
คําวา  'ไมมี,'  อยารูสถานที่เกิดแหงโภชนะ,'   ถาวาเจาอนุรุทธะน้ี    จัก 
ทรงเห็นถาดเปลาไซร,   พวกเราก็จักไมไดเขาไปสูเทวสมาคม,    ทั้งศีรษะ 
ของพวกเราก็จะพึงแตก  ๗ เสี่ยง."    ทีนั้น    จึงไดทําถาดน้ันใหเต็มดวย  
ขนมทิพย    เมื่อถาดน้ันพอเขาวางลงที่สนามเลนขลุบแลวเปดข้ึน,    กลิ่น 
ขนมก็ต้ังตลบไปทั่วท้ังพระนคร.     ชิน้ขนม     แตพอกษัตริยทั้งหกหยิบ 
เขาไปในพระโอฐเทาน้ัน  ก็แผซานไปทั่วประสาทรับรสทั้งเจ็ดพัน. 
            พระกุมารน้ันทรงพระดําริวา  "เราคงจะไมเปนที่รักของพระมารดา,  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 183 

พระมารดาจึงไมทรงปรุงชื่อขนมไมมีนี้ประทานเรา   ตลอดเวลาถึงเพียงนี้, 
ต้ังแตนี้ไป  เราจักไมกินขนมอ่ืน,"  ดังน้ีแลว เสด็จไปสูตําหนัก   ทลูถาม 
พระมารดาวา  "เจาแม   หมอมฉันเปนที่รักของเจาแมหรือไมเปนที่รัก ?" 
          ม.  พอ    พอยอมเปนที่รักยิ่งของแม    เสมือนนัยนตาของคนมีตา 
ขางเดียว   และเหมือนดวงใจ   (ของแม )   ฉะน้ัน. 
          อ.  เมือ่เชนนั้น  เหตุไร  เจาแมจึงไมทรงปรุงขนมไมมี  ประทาน 
แกหมอนฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เลา   เจาแม. 
          พระนางรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทวา  "ขนมอะไร ๆ    มีอยูใน 
ถาดหรือ   พอ.   เขาทูลวา    " ขาแตพระแมเจา   ถาดเต็มเปยมดวยขนม, 
ชื่อวาขนมเห็นปานน้ี   กระหมอมฉันก็ยังไมเคยเห็นแลว."    พระนางทรง 
พระดําริวา    "บุตรของเราจักเปนผูมีบุญ  มีอภินิหารไดทําไวแลว,   เทวดา 
ทั้งหลายจักใสขนมใหเต็มถาดสงไปแลว.    ลําดับนั้นพระโอรสจึงทูลพระ- 
มารดาวา   "เจาแม   ต้ังแตนี้ไป   หมอมฉันจักไมเสวยขนมอ่ืน,  ขอเจาแม 
พึงปรุงแตขนมไมมีอยางเดียว."    ต้ังแตนั้นมา แมพระนาง  เมื่อพระกุมาร 
นั้นทูลวา   "หมอมฉันตองการเสวยขนม"      ก็ทรงครอบถาดเปลาน่ันแล 
ดวยถาดอ่ืน    สงไปประทานพระกุมารน้ัน.    เทวดาท้ังหลายสงขนมทิพย 
ถวายพระกุมารน้ันตลอดเวลาที่ทานเปนฆราวาส.๑ 

 

      เจาทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน 
          พระกมุารน้ันเมื่อไมทรงทราบแมคํามีประมาณเทาน้ี    จักทรงทราบ 
ถึงการบวชไดอยางไร ?     เพราะฉะนั้น   พวกกุมารจึงทูลถามพระภาดาวา 
การบวชนี้เปนอยางไร ?"   เมื่อเจามหานามตรัสวา  "ผูบวช    ตองโกนผม 
 
๑.  อคารมชฺเฌ  วสิ.   ประทับอยูในทามกลางเรือน. 
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และหนวด   ตองนุงหมผากาสายะ   ตองนอนบนเครื่องลาดดวยไม   หรือ 
บนเตียงที่ถักดวยหวาย   เที่ยวบิณฑบาตอยู,    นี้ชื่อวาการบวช."   จึงทูลวา 
" เจาพ่ี    หมอมฉันเปนสุขุมาลชาติ,     หมอมฉันจักไมสามารถบวชได." 
เจามหานามตรัสวา  "พอ     ถาอยางนั้น      พอจงเรียนการงานอยูเปน 
ฆราวาสเถิด,   ก็ในเราทั้งสองจะไมบวชเลยสักคนไมควร ." 
           ขณะนั้น      อนุรทุธกุมารทูลถามเจาพ่ีวา         " ชื่อวาการงานน้ี 
อยางไร  ?"      กุลบุตรผูไมรูแมสถานที่เกิดแหงภัต     จักรูจักการงานได 
อยางไร  ? 
 

      เจาศากยะทั้ง  ๓  สนทนากันถึงที่เกิดแหงภัต 
           ก็วันหน่ึง   การสนทนาเกิดข้ึนแกกษัตริย  ๓  องควา    " ชื่อวาภัต 
เกิดข้ึนที่ไหน ?"   กิมพิลกุมาร  รับสั่งวา   "เกิดข้ึนในฉาง ."    ครั้งน้ัน 
ภัททิยกุมาร     ตรัสคานกิมพิลกุมารน้ันวา     " ทานยังไมทราบท่ีเกิดแหง 
ภัต,  ชื่อวาภัต     ยอมเกิดข้ึนที่หมอขาว."    อนุรุทธะตรัสแยงวา  "ถึง 
ทานทั้งสองก็ยังไมทรงทราบ,     ธรรมดาภัต    ยอมเกิดข้ึนในถาดทองคํา 
ประมาณศอกกํา." 
           ไดยินวา  บรรดากษัตริย  ๓  องคนั้น  วันหน่ึง  กิมพิลกุมาร  ทรง 
เห็นเขาขนขาวเปลือกลงจากฉาง    ก็เขาพระทัยวา     "ขาวเปลือกเหลาน้ี 
เกิดข้ึนแลวในฉางนั่นเอง." 
           ฝายพระภัททิยกุมาร  วันหน่ึง    ทรงเห็นเขาคดภัตออกจากหมอขาว 
ก็เขาพระทัยวา  "ภัตเกิดข้ึนในหมอขาวนั่นเอง." 
           สวนอนุรุทธกุมาร  ยังไมเคยทรงเห็นคนซอมขาว  คนหุงขาว  หรือ  
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คนคดขาว,   ทรงเห็นแตขาวที่เขาคดแลวต้ังไว    เฉพาะพระพักตรเทาน้ัน. 
ทานจึงทรงเขาพระทัยวา    "ภัตเกิดในถาด     ในเวลาท่ีตองการบริโภค."  
กษัตริยทั้ง  ๓  พระองคนั้น       ยอมไมทรงทราบแมที่เกิดแหงภัต     ดวย 
ประการอยางนี้.   เพราะฉะนั้น   อนุรทุธกุมารน้ีจึงทูลถามวา     " ข้ึนชื่อวา 
การงานน้ีเปนอยางไร ?   ครั้นไดทรงฟงกิจการท่ีฆราวาสจะพึงทําประจําป 
มีอาทิวา    " เบื้องตนตองใหไถนา,"     จึงตรัสวา    "เม่ือไร    ทีสุ่ดแหง 
การงานท้ังหลายจักปรากฏ,    เมื่อไร       หมอมฉันจึงจักมีความขวนขวาย 
นอย  ใชสอยโภคะไดเลา"   เมื่อเจามหานามตรัสบอกความไมมีที่สุดแหง 
การงานท้ังหลายแลว   ทลูวา   " ถาอยางนั้นขอเจาพ่ีนั่นแล    ทรงครอง 
ฆราวาสเถิด   หมอมฉันหาตองการดวยฆราวาสนั้นไม"    ดังน้ีแลว    เขา 
เฝาพระมารดา    กราบทลูวา   " เจาแม    ขอเจาแมอนุญาตหมอมฉันเถิด, 
หมอมฉันจักบวช ."     เมื่อพระนางทรงหามถึง  ๒  ครั้ง    ตรัสวา   " ถา 
พระเจาภัททิยะ   พระสหายของลูก   จักผนวชไซร,   ลูกจงบวชพรอมดวย 
ทาวเธอ,"   จึงเขาไปเฝาพระเจาภัททิยะน้ัน    ทูลวา    " สหาย    การบวช 
ของหมอนฉัน   เนื่องดวยพระองคดังนี้แลวไดยังพระภัททิยะนั้นใหทรงยิน 
ยอมดวยประการตาง ๆ.     ในวันที ่ ๗  ทรงรับปฏญิญา     เพ่ือประโยชน 
จะผนวชกับดวยพระองค. 
 

            อุบาลีออกบวชพรอมดวยศากยะทั้งหก 
          แตนั้น  กษัตริยทั้งหกองคนี้    คือ   ภัททิยศากยราซ    อนุรุทธะ 
อานนท  ภคุ   กมิพิละ   และเทวทัต   เปน  ๗  ทั้งอบุาลีนายภูษามาลา 
ทรงเสวยมหาสมบัติตลอด  ๗  วัน   ประดุจเทวดาเสวยทิพยสมบัติ,    แลว  
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เสด็จออกดวยจตุรงคินีเสนา     ประหน่ึงวาเสด็จไปพระอุทยาน     ถึงแดน 
กษัตริยพระองคอ่ืนแลว   ทรงสงกองทัพท้ังส้ินใหกลับดวยพระราชอาชญา 
เสด็จยางเขาสูแดนกษัตริยพระองคอ่ืน.     ใน ๗ คนนั้น       กษัตริย  ๖ 
พระองคทรงเปลื้องอาภรณของตน ๆ  ทําเปนหอแลว   รับสั่งวา  "แนะ 
นายอุบาลี     เชิญเธอกลบัไปเถอะ,     ทรัพยเทาน้ีพอเลี้ยงชีวิตของเธอ" 
ดังน้ีแลว    ประทานแกเขา.    เขากลิ้งเกลือกรําพัน    แทบพระบาทของ 
กษัตริย ๖ พระองคนั้น   เมื่อไมอาจลวงอาชญาของกษัตริยเหลาน้ัน    จึง 
ลุกข้ึน  ถือหอของนั้นกลับไป.   ในกาลแหงชนเหลาน้ันเกิดเปน  ๒ พวก 
ปาไดเปนประหนึ่งวาถึงซ่ึงการรองไห,    แผนดินไดเปนประหน่ึงวาถึงซ่ึง 
อาการหว่ันไหว.    ฝายอุบาลีภูษามาลาไปไดหนอยหนึ่งก็กลับ   คิดอยางนี้วา 
"พวกศากยะดุรายนัก     จะพึงฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา   ' พระกุมาร 
ทั้งหลายถูกเจาคนน้ีปลงพระชนมเสียแลว  ดังนี้ก็ได,     ก็ธรรมดาวาศากย 
กุมารเหลาน้ีทรงสละสมบัติเห็นปานน้ี     ทิ้งอาภรณอันหาคามิไดเหลาน้ีเสีย 
ดังกอนเขฬะแลว    จักผนวช,    ก็จะปวยกลาวไปไยถึงเราเลา ?"   ครั้น 
คิด  (ดังน้ี )  แลว   จึงแกหอของออก   เอาอาภรณเหลาน้ันแขวนไวบน 
ตนไมแลว    กลาววา      " ผูมีความตองการท้ังหลายจงถือเลาเถิด"   ดังน้ี  
แลว   ไปสูสาํนัก    ของศากยกุมารเหลาน้ัน    อันศากยกุมารเหลาน้ันตรัส 
ถามวา   "เพราะเหตุอะไร ?   เธอจึงกลับมา"   ก็กราบทูลความน้ันแลว. 
 

                      ศากยะทัง้หกบรรลุคุณพิเศษ 
           ลําดับนั้น    ศากยกุมารเหลาน้ัน    ทรงพาเขาไปสูสํานักพระศาสดา   
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ถวายบังคมพระผูมีภาคเจาแลว       กราบทูลวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคทั้งหลาย  ชื่อวาเปนพวกศากยะ  มีความถือตัวประจํา (สันดาน), 
ผูนี้เปนคนบําเรอของพวกขาพระองค    ตลอดราตรีนาน,      ขอพระองค 
โปรดใหผูนีบ้วชกอน,     ขาพระองคทั้งหลาย      จักทําสามีจิกรรมมีการ 
อภิวาทเปนตนแกเขา,    ความถือตัวของขาพระองค    จักสรางสิ้นไปดวย  
อาการอยางนี้,"  ดังน้ีแลว  ใหอุบาลนีั้นบวชกอน,   ภายหลังตัวจึงไดทรง 
ผนวช.   บรรดาศากยภิกษุ  ๖  รูปนั้นทานพระภัททิยะไดเปนพระอรหันต 
เตวิชโช๑   โดยระหวางพรรษานั้นนั่นเอง.    ทานพระอนุรุทธะเปนผูมีจักษุ 
เปนทิพย  ภายหลังทรงสดับมหาปุริสวิตักกสูตร๒    ไดบรรลุพระอรหัตแลว. 
ทานพระอานนท    ไดต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.   พระภคุเถระและพระ- 
กิมพิลเถระ    ภายหลังเจริญวิปสสนาไดบรรลุพระอรหัต.     พระเทวทัตได 
บรรลฤุทธิ์อันเปนของปุถุชน. 
 

      พระเทวทัตแสดงฤทธ์ิแกอชาตสัตรูราชกุมาร 
          ในกาลตอมา   เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงโกสัมพี,   ลาภและ 
สักการะเปนอันมาก        เกิดข้ึนแดพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆสาวก. 
มนุษยทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้น     มีมือถือผาและเภสัชเปนตน     เขาไป 
สูวิหารแลว   ถามกันวา    "พระศาสดาประทับอยูที่ไหน ?  พระสารีบุตร- 
เถระอยูที่ไหน ?   พระมหาโมคคัลลานเถระอยูที่ไหน ?   พระมหากัสสป- 
เถระอยูที่ไหน ?     พระภัททิยเถระอยูที่ไหน  ?      พระอนุรุทธเถระอยูที่ 
ไหน  ?   พระอานนทเถระอยูที่ไหน   ?   พระภคุเถระอยูที่ไหน ?   พระ- 
 
๑.  วิชชา  ๓  คือ  ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ  ๑  จุตูปปาตญาณ  ๑  อาสวักขยญาณ  ๑. 
๒.  อัง.  อัฏฐก.  ๒๓/  ๓๒๓.  
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กิมพิสเถระอยูที่ไหน ?"   ดังน้ีแลว   เท่ียวตรวจดูที่นั่งแหงอสีติมหาสาวก. 
ชื่อวาผูถามวา    " พระเทวทัตเถระนั่งหรือยืนที่ไหน ?" ดังน้ี  ยอมไมมี.  
พระเทวะทัตน้ันจึงคิดวา     " เราบวชพรอมกับดวยศากยะเหลานี้เหมือนกัน. 
แมศากยะเหลาน้ี       เปนขัตติยบรรพชิต,      แมเราก็เปนขัตติยบรรพชิต.   
พวกมนุษยมีมือถือลาภและสักการะแสวงหาทานเหลาน้ีอยู,       ผูเอยถึงชื่อ 
ของเราบางมิไดมี,   เราจะสมคบกับใครหนอแล๑  พึงยังใครใหเลื่อมใสแลว 
ยังลาภและสักการะใหเกิดแกเราได."     ทีนั้น    ความตกลงใจน้ีมีแกเธอวา 
" พระเจาพิมพิสารน้ี    พรอมกับบริวาร   ๑  นหุต    ทรงดํารงอยูในโสดา- 
ปตติผลแลว     ดวยการเห็นครั้งแรกนั่นแล,    เราไมอาจจะสมคบกับพระ- 
ราชาน้ันได.  แมกับพระเจาโกศล  เราก็ไมสามารถจะสมคบได,   สวนพระ- 
อชาตสัตรูกุมาร   พระโอรสของพระราชานี้แล๒     ยังไมรูคุณเเละโทษของ 
ใคร ๆ,  เราจักสมคบกับกุมารน่ัน."   พระเทวทัตน้ันออกจากกรุงโกสัมพี 
ไปสูกรุงราชคฤห  นฤมิตเพศเปนกุมารนอย  พันอสรพิษ ๔ ตัวที่มือและ 
เทาท้ังส่ี,    ตัวหนึ่งท่ีคอ,   ตัวหนึ่งทําเปนเทริดบนศีรษะ,     ตัวหน่ึงทํา 
เฉวียงบา,    ลงจากอากาศดวยสังวาลงูนี้   นั่งบนพระเพลาของอชาตสัตรู- 
กุมาร,     เมื่อพระกุมารน้ันทรงกลัวแลว     ตรัสวา    " ทานเปนใคร ?" 
จึงถวายพระพรวา  " อาตมะ   คือเทวทัต,"    เพ่ือจะบรรเทาความกลัวของ 
พระกุมาร   จึงกลับอัตภาพน้ัน   เปนภิกษุทรงสังฆาฏิ    บาตร   และจีวร 
ยืนอยูเบื้องหนา   ยังพระกุมารน้ันใหทรงเลื่อมใส    ยังลาภและสักการะให 
เกิดแลว. 
 
๑.  เอกโต  หุตวฺา. ๒. หมายถึงพระเจาพิมพสิารผูครองมคธรัฐ.  
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                             พระเทวทัตพยายามฆาพระพุทธเจา 
          พระเทวทัตน้ัน   อันลาภและสักการะครอบงําแลว    ยงัความคิดอัน 
ลามกใหเกิดข้ึนวา   "เราจักบริหารภิกษุสงฆ"   ดงัน้ีแลว   เสื่อมจากฤทธ์ิ  
พรอมดวยจิตตุปบาทแลว    ถวายบังคมพระศาสดาซึ่งกําลังทรงแสดงธรรม 
แกบริษัทพรอมดวยพระราชา    ในพระเวฬุวันวิหาร   ลุกจากอาสนะแลว 
ประคองอัญชล ี   กราบทูลวา   " พระเจาขา    เวลาน้ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชราแกเฒาแลว,      ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงเปนผูขวนขวายนอย 
ประกอบเนือง ๆ    ซึ่งธรรมเครื่องอยูสบายในทิฏฐธรรมเถิด,     หมอมฉัน 
จักบริหารภิกษุสงฆ      ขอพระองคโปรดมอบภิกษุสงฆประทานแกหมอม 
ฉันเถิด"  ดังน้ีแลว   ถูกพระศาสดาทรงรุกรานดวยเขฬาสิกวาทะ๑   ทรง 
หามแลว,  ไมพอใจ    ไดผูกอาฆาตน้ีในพระตถาคตเปนครั้งแรกแลวหลีก 
ไป. 
          ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจา     รับสั่งใหทาํปกาสนียกรรมในกรุง๒ 

ราชคฤหแกเธอแลว.   เธอคิดวา  "เดี๋ยวนี้เราถูกพระสมณโคดมกําจัดเสีย 
แลว,   บัดนี้  เราจักทําความพินาศแกพระสมณโคดมน้ัน"  ดังน้ีแลวจึงไป 
เฝาเจาอชาตสัตรูกุมาร  ทลูวา    "พระกุมาร  เมื่อกอนแลมนุษยทั้งหลายมี 
อายุยืน,  บัดนี้อายุนอย,  ก็ขอท่ีพระองคพึงทิวงคตเสียต้ังแตยังเปนพระ- 
กุมาร  นั่นเปนฐานะมีอยูแล,  พระกุมาร  ถากระนั้นพระองคจงสําเร็จ 
โทษพระบิดาเปนพระราชาเถิด,  อาตมะสําเร็จโทษพระผูมีพระภาคเจาแลว 
จักเปนพระพุทธเจา,"  ครั้นเมื่อพระกุมารน้ันดํารงอยูในราชสมบัติแลว 
ไดแตงบุรุษทั้งหลายเพ่ือจะฆาพระตถาคต,     ครั้นเมื่อบุรุษเหลาน้ันบรรล ุ
 
๑.  ดวยวาทะวา  ผูบริโภคปจจัยดจุน้ําลาย.    ๒. กรรมอันสงฆควรประกาศ.   
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โสดาปตติผลกลับไปแลว,     จึงข้ึนเขาคิชฌกูฏเอง     กลิ้งศิลาดวยจงใจวา 
"เราเองจักปลงพระสมณโคดมจากชีวิต"   ไดทํากรรมคือยังพระโลหิตให 
หอข้ึน,  เมื่อไมอาจฆาดวยอุบายแมนี้   จึงใหปลอยชางนาฬาคิรีไปอีก.  เมื่อ 
ชางน้ันกําลังเดินมา,         พระอานนทเถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระ- 
ศาสดา  ไดยืนขวางหนาแลว. 
          พระศาสดาทรงทรมานชางแลว      เสด็จออกจากพระนครมาสูพระ- 
วิหาร    เสวยมหาทานท่ีพวกอุบาสกหลายพันนํามาแลว     ทรงแสดงอนุ- 
ปุพพีกถาโปรดชาวกรุงราชคฤหนับได  ๑๘ โกฏิ  ซึ่งประชุมกันในวันนั้น  
ธรรมาภิสมัยเกิดมีแกสัตวประมาณแปดหม่ืนสี่พัน. 
          พระผูมีพระภาคเจา        ทรงสดับกถาพรรณนาคุณของพระเถระวา 
"โอ    ทานพระอานนทมีคุณมาก;    เมื่อพระยาชางชื่อเห็นปานน้ันมาอยู, 
ไดยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหนาพระศาสดา"  ดังน้ีแลวตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   มใิชแตบัดนี้เทาน้ัน;   ถึงในครั้งกอน   อานนทนี้    ก็ยอมสละ 
ชีวิตเพ่ือประโยชนแหงเราแลวเหมือนกัน"   อันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอน 
แลว   จึงตรัสจุลหังสชาดก๑   มหาหังสชาดก๒    และกักกฎกชาดก.๓ 

 

                    กรรมช่ัวของพระเทวทัตปรากฏแกมหาชน 
          กรรมแมของพระเทวทัต        เพราะยังพระอชาตสัตรูกุมารใหสําเร็จ 
โทษพระราชา    (พระราชบิดา )    เสียก็ดี     เพราะแตงนายขมังธนูก็ดี 
เพราะกลิ้งศิลาก็ดี       มิไดปรากฏเหมือนเพราะปลอยชางนาฬาคิรีเลย.    คราว 
นั้นแล   มหาชนไดโจษจันกันข้ึนวา    "แมพระราชาก็พระเทวทัตนั่นเอง 
 
๑.  ชา. ๒๘/๖๘.  อรรถกถา.  ๘/๒๑๑.    ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๗๗.  อรรถกถา.  ๘/๒๔๒. 
๓.  ขุ.  ชา.   ๒๗/๑๔๕.   อรรถกถา.  ๔/๓๓๕  เร่ืองกักการุชาดก. 
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เปนผูใหสําเร็จโทษเสีย.   แมนายขมังธนูก็พระเทวทัตน่ันเองแตงข้ึน,  แม 
ศิลาก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลง,   และบัดนี้เธอก็ไดปลอยชางนาฬาคิรี, 
พระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเห็นปานนี้."      พระราชาทรงสดับถอยคํา 
ของมหาชนแลว  จึงใหนําสํารับ  ๕๐๐  คืนมา   มไิดเสด็จไปยังท่ีอุปฏฐาก 
ของพระเทวทัตน้ันอีก.   ถึงชาวพระนครก็มิไดถวายแมวัตถุมาตรวาภิกษา 
แกเธอซึ่งเขาไปยังสกุล. 
 

                           พระเทวทัตทูลขอวัตถุ  ๕  ประการ 
          พระเทวทัตน้ัน    เสื่อมจากลาภและสักการะแลว    ประสงคจะเลี้ยง 
ชีวิตดวยการหลอกลวง   จึงเขาไปเฝาพระศาสดา   ทูลขอวัตถุ๑  ๕  ประการ   
อันพระผูมีพระภาคเจา   ทรงหามวา   " อยาเลย  เทวทัต   ผูใดปรารถนา, 
ผูนั้นก็จงเปนผูอยูปาเถิด"   ดังน้ีแลว  ทูลวา   "ผูมอีายุ   คําพูดของใคร 
จะงาม     ของพระตถาคตหรือของขาพระองค ?     ก็ขาพระองคกลาวดวย 
สามารถขอปฏิบัติอยางอุกฤษฏอยางนี้วา    ' พระเจาขา    ดังขาพระองคขอ 
ประทานโอกาส    ขอภิกษุทั้งหลายจงเปนผูอยูปา   เที่ยวบิณฑบาต   ทรงผา 
บังสุกุล    อยูโคนไม   อยาพึงฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิต,"    แลวกลาววา 
"ผูใดใครจะพนจากทุกข,  ผูนั้นจงมากับเรา"  ดังน้ีแลว  หลีกไป.  ภิกษุ 
บางพวกบวชใหม    มีความรูนอย    ไดสดับถอยคําของพระเทวทัตน้ันแลว 
ชักชวนกันวา   "พระเทวทัตพูดถูก  พวกเราจักเท่ียวไปกับพระเทวทัตน้ัน" 
ดังน้ีแลว   ไดสมคบกับเธอ. 
 
๑.  วิ.  จุล.  ๗/๑๙๑.  
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                  พระเทวทัตทําลายสงฆ 
          พระเทวทัตน้ัน     ยังชนผูเลื่อมใสในของเศราหมองใหเขาใจ    ดวย 
วัตถุ  ๕  ประการน้ัน    พรอมดวยภิกษุ  ๕๐๐  รปูใหเที่ยวขอ   (ปจจัย) 
ในสกุลทั้งหลายมาบริโภค   พยายามเพ่ือทําสายสงฆแลว.    เธออันพระผูมี 
พระภาคเจา  ตรัสถามวา     " เทวทัต    ไดยินวา    เธอพยายามเพ่ือทําลาย 
สงฆ  เพ่ือทําลายจักร  จรงิหรือ ?"    ทูลวา  " จริง   พระผูมีพระภาค."  
แมพระองคทรงโอวาทดวยพระพุทธพจนมีอาทิวา  " เทวทัต   การทําลาย 
สงฆมีโทษหนักแล"     กม็ิไดเชื่อถือพระวาจาของพระศาสดาหลีกไปแลว, 
พบทานพระอานนทซึ่งกําลังเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  จึงกลาววา 
" อานนท   ผูมีอายุ  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ขาพเจา   จักทําอุโบสถ  จักทํา 
สังฆกรรมเวนจากพระผูมีพระภาคเจา   เวนจากภิกษุสงฆ." 
          พระเถระกราบทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา.   พระศาสดาทรง 
ทราบความน้ันแลว   เกดิธรรมสังเวช   ทรงปริวิตกวา     " เทวทัตทํากรรม 
เปนเหตุใหตนไหมในอเวจี     อันเกี่ยวถึงความฉิบหายแกสัตวโลกท้ังเทว- 
โลก"  ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา 
               "กรรมทั้งหลายที่ไมดีและไมเปนประโยชนแก 
        ตน  ทําไดงาย  กรรมใดแลเปนประโยชนดวย  ดีดวย 
        กรรมนัน้แลทําไดยากอยางย่ิง." 
ทรงเปลงพระอุทานน้ีอีกวา 
                "กรรมดีคนดีทําไดงาย    กรรมดีคนชั่วทําไดยาก 
        กรรมชัว่คนช่ัวทําไดงาย          กรรมชั่วพระอริยเจา  
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        ทั้งหลายทําไดยาก.๑" 
         ครั้งน้ันแล    พระเทวทัตน่ัง  ณ  สวนขางหน่ึงพรอมดวยบริษัทของ 
ตน  ในวันอุโบสถ    กลาววา     " วัตถ ุ ๕  ประการเหลาน้ี    ยอมชอบใจ 
แกผูใด,   ผูนั้นจงจับสลาก"   เมื่อพวกภิกษุวัชชีบุตร  ๕๐๐  รูป    ผูบวช 
ใหม   ยังไมรูจักธรรมวินยัที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําท่ัวถึง   จับสลากกัน 
แลว,   ไดทําลายสงฆ  พาภิกษุเหลาน้ันไปสูคยาสีสประเทศ. 
 

      อัครสาวกทั้งสองชักจูงภิกษุกลับเขาพวกได 
         พระศาสดา    ทรงสดับความท่ีพระเทวทัตนั้นไปแลว  ณ ที่นั้น  จึง 
ทรงสงพระอัครสาวกท้ังสองไป   เพ่ือประโยชนแกการนําภิกษุเหลาน้ันมา. 
พระอัครสาวกทั้งสองน้ันไป ณ ที่นั้นแลว   พร่ําสอนอยูดวยอนุสาสนีเนื่อง 
ในอาเทศนาปาฏิหาริย   และอนุสาสนีอันเนื่องในอิทธิปาฏิหาริย   ยังภิกษุ 
เหลาน้ันใหดื่มอมตธรรมแลว  ไดพามาทางอากาศ. 
         ฝายพระโกกาลิกะแล  กลาววา  "เทวทัตผูมีอายุ  ลุกข้ึนเถิด,  พระ- 
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะ   นําเอาภิกษุเหลาน้ันไปหมดแลว,  ผมบอก 
ทานแลวไมใชหรือวา     ' ผูมีอายุ     ทานอยาไวในพระสารีบุตรและพระ- 
โมคคัลลานะ,      ( เพราะ)     พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความ 
ปรารถนาลามก   ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก"  ดังน้ีแลว   เอาเขา 
กระแทกที่ทรวงอก      (พระเทวทัต).      โลหิตอ่ืนไดพลุงออกจากปาก 
พระเทวทัตในที่นั่นเอง. 
         ฝายพวกภิกษุเห็นทานพระสารีบุตร       มีภิกษุสงฆแวดลอมมาทาง 
 
๑.  วิ.  จุล.  ๗/๖๙๕.      ขุ.    อุ.    ๒๕/๑๖๗.  
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อากาศแลว    กราบทูลวา      "ขาแตพระองคผูเจริญ       ทานพระสารีบุตร 
ในเวลาไป    มีตนเปนที่  ๒  เทาน้ันไปแลว,   บัดนี้มีบริวารมากมา    ยอม 
งามแท." 
 

                         บุรพกรรมของพระเทวทัต  

          พระศาสดา   ตรัสวา   " ภิกษุทัง้หลาย    มิใชแตบัดนี้เทานั้น.    แม 
ในกาลท่ีเธอเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน      บุตรของเรา      มาสูสํานักของเรา 
ก็ยอมงามเหมือนกัน "  ดงัน้ีแลว   ไดตรัสชาดกน้ีวา๑ 

                "ความจําเริญ     ยอมมีแกผูมีศีลท้ังหลาย    ผู 
        ประพฤติปฏิสันถาร,  ทานจงดูเน้ือชื่อลักขณะ   อัน 
        หมูญาติแวดลอมมาอยู,  อนึ่ง  ทานจงดูเน้ือชื่อกาละนี้ 
        ที่เส่ือมจากญาติทั้งหลายเทียว" 
ดังน้ีเปนตน,     เมื่อพวกภิกษุกราบทูลอีกวา      " ขาแตพระองคผูเจริญ 
ไดทราบวา   พระเทวทัต    ใหพระอัครสาวก  ๒  องคนั่งท่ีขางทั้งสองแลว 
กลาววา     ' เราจะแสดงธรรมดวยพุทธลีลา'    ทํากิริยาตามอยางพระองค 
แลว"   ตรัสวา     " ภิกษทุั้งหลาย    ไมใชแตบัดนี้เทาน้ัน,    แมครั้งกอน 
เทวทัตน้ี     ก็พยายามทําตามเยี่ยงอยางของเรา      แตไมสามารถ"    ดังน้ี 
แลว    ตรัสนทีจรกากชาดก๒วา 
                "เออก็   วีรกะ  ทานยอมเหน็นก  ชื่อสวฏิฐกะ 
        ซึ่งขานเพราะ   มีสรอยคอเหมือนนกยูง   ซึ่งเปนผัว 
        ของฉันไหม ?  นกสวิฏฐกะ    ทําเย่ียงนกท่ีเท่ียวไป 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔.  อรรถกถา.  ๑/๒๑๗.  ลักขณชาดก. 
๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๗๕.  อรรถกถา.  ๓/๑๙๘.  เร่ือง  วีรชาดก. 
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            ไดทั้งในน้ําและบนบก    บริโภคปลาสดเปนนิตยนั้น 
          ถูกสาหรายพันตายแลว" 
ดังน้ีเปนตน,  แมวันอ่ืน ๆ อีก  ทรงปรารภกถาเชนนั้นเหมือนกัน  ตรัส 
ชาดกทั้งหลายเปนตนอยางนี้วา 
                     "นกกระไนนี้   เมื่อจะเจาะซ่ึงหมูไมทั้งหลาย  ได 
           เท่ียวไปแลวหนอ  ที่ตนไมมีอวยัวะเปนไมแหงไมม ี
           แกน,  ภายหลังมาถึงไมตะเคียน  ที่มแีกนเกิด 
           แลว   ไดทําลายขมองศีรษะแลว.๑" 
ละวา           "ไขขอของทาน  ไหลออกแลว,  กระหมอม 
           ของทาน  อันชางเหยียบแลว,   ซี่โครงทุกซี่ของทาน 
           อันชางหักเสียแลว  คราวน้ีงามหนาละซิเพ่ือน๒." 
ทรงปรารภกถาวา    "พระเทวทัต  เปนผูอกตัญู,"  จึงตรัสชาดกทั้งหลาย 
มีอาทิอีกวา 
                     "ขาพเจาไดทํากิจใหทานจนสุดกําลังของขาพเจา 
           ที่มีอยูเทียว,   ขาแตพระยาเนื้อ  ขาพเจาขอนอบนอม 
           ตอทาน,   ขาพเจานาไดอะไร  ๆ บางซิ,   ขอท่ีเจา 
           อยูในระหวางฟนของเรา   ผูมโีลหิตเปนภักษา   ทํา 
           กรรมหยาบชาเปนนิตย   ยังเปนอยูได  ก็เปนลาภ                 
           มากอยูแลว๓." 
ทรงปรารภความตะเกียกตะกาย     เพ่ือจะฆา   (พระองค)   ของพระ- 
 
๑.ขุ. ชา. ๒๗/๗๗. อรรถกถา. ๓/๒๑๕. กนัทคลกชาดก. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๖. อรรถกถา. 
๒ ๓๘๔. วิโรจนชาดก.  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๓. อรรถกถา. ๔/๒๕๘. ชวสกุณชาดก.    



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 196 

เทวทัตน้ันอีก  ตรัสชาดกทั้งหลายเปนตนวา 
                     "ดูกอนไมมะลื่น   ขอท่ีเจากลิ้งมานี้    กวางรู 
           แลว,   เราจักไปยังไมมะลื่นตนอื่น   เพราะวาผลของ 
           เจา   เราไมชอบใจ๑"                  
เมื่อกถายังเปนไปอยูอีกวา   "พระเทวทัตเสื่อมแลวจากผล  ๒  ประการ  คือ 
จากลาภและสักการะประการหนึ่ง   จากสามัญผลประการหนึ่ง,"   พระผูมี- 
พระภาคเจา  ตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตบัดนีเ้ทาน้ัน,  แมครั้งกอน 
เทวทัตก็เสื่อมแลวเหมือนกัน "      ดงัน้ีแลว     ตรัสชาดกท้ังหลายเปนตนวา 
                     "ตาทั้งสองแตกแลว,   ผาก็หายแลว,  และ 
           เพ่ือนบานก็บาดหมางกัน,    ผัวและเมียสองคนนั้น 
           มีการงานเสียหายแลวท้ังสองทาง  คือ    ทัง้ทางน้ํา                           
           ทั้งทางบก๒." 
          พระศาสดา    เม่ือประทับอยูกรุงราชคฤห    ทรงปรารภพระเทวทัต 
ตรัสชาดกเปนอันมาก  ดวยประการอยางนั้นแลว  เสด็จ  ( ออก )  จากกรุง 
ราชคฤหไปสูเมืองสาวัตถี   ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร. 

           พระเทวทัตใหสาวกนําไปเฝาพระศาสดา 
          ฝายพระเทวทัตแล    เปนไขถึง  ๙  เดือน,    ในกาลสุดทาย    ใคร 
จะเฝาพระศาสดา     จึงบอกพวกสาวกของตนวา      " เราใครจะเฝาพระ- 
ศาสดา,     ทานท้ังหลายจงแสดงพระศาสดาน้ันแกเราเถิด,"      เม่ือสาวก 
เหลาน้ันตอบวา    " ทานในเวลาที่ยังสามารถ    ไดประพฤติเปนคนมีเวร 
๑.  ขุ.  ชา. ๒๗/๗. อรรถกถา. ๑/๒๖๑. กรุุงคมิคชาดก.  
๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๕. อรรถกถา. ๒/๒๗๔. อุภโตภัฏฐชาดก.  
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กับพระศาสดา,    ขาพเจาท้ังหลายจักนําทานไปในท่ีพระศาสดาประทับอยู 
ไมได."   จึงกลาววา       " ทานท้ังหลายอยาใหขาพเจาฉิบหายเลย    ขาพเจา 
ทําอาฆาตในพระศาสดา,  แตสําหรับพระศาสดาหามีความอาฆาตในขาพเจา 
แมประมาณเทาปลายผมไม,"   จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
              ทรงมีพระทัยสม่ําเสมอในบคุคลท่ัวไป    คือใน 
        นายขมงัธนู   ในพระเทวทัต  ในโจรองคุลิมาล   ใน 
        ชางธนบาล   และในพระราหุล. 
เพราะฉะนั้น      พระเทวทัตจึงออนวอนแลว ๆ  เลา ๆ วา     "ขอทาน 
ทั้งหลาย  จงแสดงพระผูมีพระภาคเจาแกขาพเจา."  ทีนั้น  สาวกเหลาน้ัน 
จึงพาพระเทวทัตน้ันออกไปดวยเตียงนอย       ภิกษุทั้งหลายไดขาวการมา 
ของพระเทวทัตน้ัน      จึงกราบทูลพระศาสดาวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาววา  พระเทวทัตมาเพ่ือประโยชนจะเฝาพระองค. "    พระศาสดาตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  เทวทัตน้ันจักไมไดเห็นเราดวยอัตภาพน้ัน."   นัยวา  พวก 
ภิกษุยอมไมไดเห็นพระพุทธเจาอีก    จําเดิมแตกาลที่ขอวัตถุ  ๕  ประการ, 
ขอน้ียอมเปนธรรมดา,   พวกภิกษุกราบทูลวา   " พระเทวทัตมาถึงท่ีโนน 
และที่โนนแลว  พระเจาขา." 
         ศ.  เทวทัตจงทําส่ิงที่ตนปรารถนาเถอะ,  (แตอยางไรเสีย)  เธอก็จัก 
ไมไดเห็นเรา. 
         ภ.  ขาแตพระองคผูเจริญ      พระเทวทัตมาถึงท่ีประมาณโยชนหน่ึง 
แตที่นี้แลว,   (และทูลตอ ๆ ไปอีกวา)  มาถึงกึ่งโยชนแลว,   คาพยุต 
หน่ึงแลว,   มาถึงท่ีใกลสระโบกขรณีแลว  พระเจาขา.  
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          ศ.   แมหากเทวทัตจะเขามาภายในพระเชตวัน,     ก็จักไมไดเห็นเรา 
เปนแท. 
 

                                      พระเทวทัตถูกธรณีสูบ 
          พวกสาวกพาพระเทวทัตมา       วางเตียงลงริมฝงสระโบกขรณีใกล 
พระเชตวันแลว  ตางก็ลงไปเพื่อจะอาบนํ้าในสระโบกขรณี. 
          แมพระเทวทัตแล        ลุกจากเตียงแลวน่ังวางเทาท้ังสองบนพ้ืนดิน 
เทาท้ังสองน้ันก็จมแผนดินลง.        เธอจมลงแลวโดยลําดับเพียงขอเทา, 
เพียงเขา,   เพียงเอว,    เพียงนม,    จนถึงคอ,    ในเวลาท่ีกระดูกคางจดถึง 
พ้ืนดิน  ไดกลาวคาถานี้วา 
                "ขาพระองคขอถึงพระพุทธเจาพระองคนั้น    ผู 
        เปนบุคคลเลิศ   เปนเทพย่ิงกวาเทพ   เปนสารถี 
        ฝกนรชน    มีพระจกัษุรอบคอบ  มีพระลักษณะ  แต 
        ละอยาง)   เกิดดวยบุญต้ังรอย๑  วาเปนที่พ่ึง     ดวย  
        กระดูกเหลาน้ีพรอมดวยลมหายใจ."  
         นัยวา  "พระตถาคตเจาทรงเห็นฐานะนี้     จึงโปรดใหพระเทวทัต 
บวช.    กถ็าพระเทวทัตน้ัน    จักไมไดบวชไซร,   เปนคฤหัสถ   จักได 
ทํากรรมหนัก,    จักไมไดอาจทําปจจัยแหงภพตอไป,    ก็แลครั้นบวชแลว 
จักทํากรรมหนักก็จริง,    ( ถึงดังน้ัน )   ก็จะสามารถทําปจจัยแหงภพตอไป 
ได"   เพราะฉะนั้น    พระศาสดาจึงโปรดใหเธอบวชแลว. 
 
๑.  สตปฺุญลกฺขณนฺติสเตน  ปฺุญกมฺเมน  นิพฺพตฺตเอเกกลกฺขณนฺติ  อตฺโถ.  
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      พระเทวทัตเกิดในอเวจีถูกตรึงดวยหลาวเหล็ก 
          จริงอยู     พระเทวทัตน้ัน    จักเปนพระปจเจกพุทธเจา     นามวา 
อัฏฐิสสระ  ในที่สุดแหงแสนกัลปแตกัลปนี้    พระเทวทัตน้ันจมดินไปแลว 
เกิดในอเวจี.   และเธอเปนผูไหวติงไมได  ถกูไฟไหมอยู  เพราะเปนผูผิด 
ในพระพุทธเจาผูไมหว่ันไหว.       สรรีะของเธอสูงประมาณ  ๑๐๐  โยชน 
เกิดในกนอเวจีซึ่งมีประมาณ  ๓๐๐ โยชน,    ศีรษะสอดเขาไปสูแผนเหล็ก 
ในเบื้องบน      จนถึงหมวกหู,     เทาทั้งสองจมแผนดินเหล็กลงไปขางลาง 
จนถึงขอเทา,     หลาวเหล็กมีปริมาณเทาลําตาลขนาดใหญ     ออกจากฝา 
ดานหลัง    แทงกลางหลังทะลุหนาอก    ปกฝาดานหนา,    อีกหลาวหน่ึง 
ออกจากฝาดานขวา   แทงสีขางเบ้ืองขวา   ทะลุออกสีขางเบื้องซาย    ปกฝา 
ดานซาย,   อีกหลาวหน่ึง    ออกจากแผนขางบน  แทงกระหมอมทะลุออก 
สวนเบื้องตํ่า  ปกลงสูแผนดินเหล็ก.  พระเทวทัตน้ัน   เปนผูไหวติงไมได 
อันไฟไหมในอเวจีนั้น  ดวยประการอยางนี้. 
 

      เมื่อกอนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา 
          ภิกษุทัง้หลาย  สนทนากันวา  "พระเทวทัตถึงฐานะประมาณเทาน้ี  
ไมทันไดเฝาพระศาสดา       จมลงสูแผนดินแลว."     พระศาสดาตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   เทวทัตประพฤติผิดในเรา    จมดินลงไปในบัดนี้เทาน้ัน 
หามิได,    แมครั้งกอน    เธอก็จมลงแลวเหมือนกัน,"   เพ่ือจะทรงแสดง 
ความท่ีบุรุษหลงทาง   อันพระองคปลอบโยนแลว   ยกข้ึนหลงัของตนแลว 
ใหถึงท่ีอันเกษมแลว     กลับมาตัดงาทั้งหลายอีกถึง  ๓  ครั้ง     อยางนี้คือ 
ที่ปลาย   ที่ทามกลาง   ที่โคน    ในวาระท่ี  ๓   เมื่อกาวลวงคลองจักษุแหง  
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มหาบุรุษแลว ก็จมแผนดิน   ในกาลท่ีพระองคเปนพระยาชาง  จึงตรัส 
ชาดกนี้เปนตนวา๑ 

               "หากจะใหแผนดินทั้งหมดแกคนอกตัญู 
        ผูเพงโทษเปนนิตย  ก็ไมยังเขาใหยินดีไดเลย. 
เมื่อกถาต้ังข้ึนแลวเชนนั้นนั่นแลแมอีก    จึงตรัสขันติวาทิชาดก๒    เพ่ือทรง 
แสดงความท่ีพระเทวทัตน้ัน      ครั้งเปนพระเจากลาพุประพฤติผิดในพระ- 
องค   ผูเปนขันติวาทีดาบส   แลวจมลงสูแผนดิน  และจุลลธรรมปาลชาดก๓ 

เพ่ือทรงแสดง      ความท่ีพระเทวทัตน้ัน       ครั้งเปนพระเจามหาปตาปะ 
ประพฤติผิดในพระองคผูเปนจุลลธรรมปาละแลวจมลงสูแผนดิน. 
          ก็ครั้นเม่ือพระเทวทัตจมดินไปแลว,   มหาชนราเริงยินดี   ใหยกธง 
ชัยธงปฏากและตนกลวย   ต้ังหมอนํ้าอันเต็มแลว  เลนมหรสพใหญ  ดวย 
ปรารภวา  "เปนลาภของพวกเราหนอ."   พวกภิกษุกราบทูลขอความน้ัน 
แดพระผูมีพระภาคเจา       พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อพระเทวทัตตายแลว    มหาชนยินดีมิใชแตบัดนี้เทาน้ัน,    แมครั้งกอน 
ก็ยินดีแลวเหมือนกัน,"    เพื่อจะทรงแสดงความท่ีมหาชนเปนผูยินดี   ใน 
เมื่อพระราชาพระนามวาปงคละ  ในนครพาราณสีซึ่งดุรายหยาบชา   ไม 
เปนที่รักของชนทั่วไปสวรรคตแลว   จึงตรัสปงคลชาดกน้ีเปนตนวา๔ 

          พระโพธิสัตวกลาวถามวา 
                "ชนท้ังส้ิน   อนัพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว         
        เมื่อทาวเธอสวรรคตแลว     ชนท้ังหลาย  ยอมเสวย 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๓.  อรรถกถา.  ๒ ๑๒๘.  สีลวนาคชาดก.   ๒.ขุ.  ชา.  ๒๗/ ๑๓๗. 
อรรถกถา. ๔/๒๗๕.   ๓. ขุ. ชา.  ๒๗/๑๗๐. อรรถกถา. ๔/๔๕๐.   ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๙๒.   
อรรถกถา.  ๓/๓๑๙.   
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        ปติ  พระเจาปงคละมีพระเนตรไมดํา  ไดเปนที่รัก 
        ของเจาหรือ ? แนะ   นายประตู  เหตุไร  ?  เจาจึง 
        รองไห." 
         นายประตูกลาวตอบวา 
                  "พระราชา  มพีระเนตรไมดํา  หาไดเปนที่รัก 
        ขอขาพระองคไม  ขาพระองคกลัวแตการเสด็จกลับ 
        มาของพระราชาน้ัน  ดวยวา  พระราชาพระองคนั้น 
        เสด็จไปจากท่ีนี้แลว  พึงเบียดเบียนมัจจุราช  มัจจ-ุ 
        ราชนั้นถูกเบียดเบียนแลว  พึงนําพระองคกลับมาที่นี ้
        อีก." 

             ผูทาํบาปยอมเดือดรอนในโลกท้ังสอง 
          ภิกษุทัง้หลาย     ทลูถามพระศาสดาวา     "ขาแตพระองคผูเจริญ 
บัดนี้    พระเทวทัตเกิดแลว  ณ  ที่ไหน  ?"   พระศาสดาตรัสวา  "ในอเวจี 
มหานรก   ภิกษุทั้งหลาย"    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา    "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   พระเทวทัตประพฤติเดือดรอนในโลกน้ีแลว  ไปเกิดในสถานท่ี 
เดือดรอนน่ันแลอีกหรือ ?" 
         พระศาสดา   ตรัสวา  "อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  ชนทั้งหลาย 
จะเปนบรรพชิตก็ตาม  เปนคฤหัสถก็ตาม,   มีปกติอยูดวยความประมาท 
ยอมเดือดรอนในโลกท้ังสองทีเดียว"  ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา 
๑๒.   อิธ  ตปฺปติ  เปจฺจ  ตปฺปติ       ปาปการี   อภุยตฺถ   ตปฺปติ 
        ปาป  เม  กตนฺติ   ตปฺปติ         ภยิฺโย  ตปฺปติ  ทุคฺคตึ  คโต  
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                "ผูมีปกติทําบาป   ยอมเดือดรอนในโลกนี้   ละ                           
        ไปแลวยอมเดือดรอน        เขายอมเดือดรอนใน 
        โลกท้ังสอง,   เขายอมเดือดรอนวา    'กรรมชัว่เรา 
        ทําแลว,'  ไปสูทุคติ   ยอมเดือดรอนยิ่งขึ้น ." 
 

                               แกอรรถ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา   อิธ  ตปฺปติ   ความวา  ยอมเดือด 
รอนในโลกนี้     ดวยเหตุเพียงโทมทัส     ดวยความเดือดรอนเพราะกรรม. 
           บทวา  เปจฺจ   ความวา   สวนในโลกหนา    ยอมเดือดรอนเพราะ 
ทุกขในอบายอันรายแรงยิ่ง   ดวยความเดือดรอนเพราะวิบาก. 
           บทวา  ปาปการี   ความวา  ผูทําบาป  มีประการตาง ๆ. 
           บทวา   อุภยตฺถ   ความวา   ชื่อวา   ยอมเดือดรอนในโลกทั้งสอง 
ดวยความเดือดรอน   มีประการดังกลาวแลวน้ี. 
           สองบทวา  ปาป   เม  ความวา  ก็ผูมีปกติทําบาปนั้น  เมื่อเดือดรอน 
ดวยความเดือดรอนเพราะกรรม        ชื่อวายอมเดือดรอน       ดวยคิดวา 
"กรรมชั่วเราทําแลว,"       ขอน้ันเปนความเดือดรอนมีประมาณเล็กนอย; 
แตเมื่อเดือดรอน    ดวยความเดือดรอนเพราะวิบาก     ชื่อวา    ไปสูทุคติ 
ยอมเดือดรองข้ึน    คือยอมเดือดรอนเหลือเกิน     ดวยความเดือดรอน 
อันหยาบชาอยางยิ่ง. 
          ในกาลจบคาถา   ชนเปนอันมาก   ไดเปนพระอริยบุคคล  มีพระ- 
โสดาบันเปนตนแลว.  เทศนาเปนประโยชนแกมหาชน   ดังนี้แล. 
                       เรื่องพระเทวทัต   จบ.  
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                               ๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี [๑๓] 

                           ขอความเบื้องตน 
          พระศาสดา      เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน       ทรงปรารภนาง 
สุมนาเทวี      ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา     "อิธ  นนฺทติ   เปจฺจ    นนฺทติ" 
เปนตน. 
 

                           อบรมลูกหลานใหรับหนาที่ของตน 
          ความพิสดารวา  ภิกษุสองพันรูป  ยอมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน,  ในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เชนนั้น. 
บุคคลใด ๆ  ในกรุงสาวัตถี  เปนผูประสงคจะถวายทาน,   บุคคลน้ัน ๆ 
ตองไดโอกาสของทานท้ังสองน้ันกอนแลว   จึงทําได. 
          ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
          ตอบวา   " เพราะคนอ่ืน ๆ ถามวา     ' ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
หรือนางวิสาขา       มาสูโรงทานของทานแลวหรือ"        เมื่อเขาตอบวา 
" ไมไดมา,"     ยอมติเตียน     แมทานอันบุคคลสละทรัพยต้ังแสนแลวทํา 
วา     "นี่ชื่อวาทานอะไร ?"     เพราะทานท้ังสองน้ัน    ยอมรูจักความ 
ชอบใจของภิกษุสงฆและกิจอันสมควรแกภิกษุสงฆ.     เมื่อทานท้ังสองน้ัน 
อยู,   พวกภิกษุยอมฉันไดตามพอใจทีเดียว.   เพราะฉะนั้น  ทุก ๆ คนที่ 
ประสงคจะถวายทาน     จึงเชิญทานท้ังสองน้ันไป.    ทานท้ังสองน้ันยอม 
ไมไดเพ่ือจะอังคาสภิกษุทั้งหลายในเรือนของตนดวยเหตุนี้    เพราะเหตุนั้น 
นางวิสาขา   เมื่อใครครวญวา  "ใครหนอแล ? จักดํารงในหนาที่ของเรา  
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เลี้ยงภิกษุสงฆ."       เห็นธิดาของบุตรแลว     จึงต้ังเขาไวในหนาท่ีของตน. 
นางอังคาสภิกษุสงฆในเรือนของนางวิสาขาน้ัน. 
          ถึงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ก็ต้ังธิดาคนใหญ  ชื่อมหาสุภัททาไว. 
ก็นางมหาสุภัททาน้ัน       ทําการขวนขวายแกภิกษุทั้งหลายอยู      (และ) 
ฟงธรรมอยู   เปนพระโสดาบันแลว  ไดไปสูสกุลแหงสามี. 
          แตนั้น   ทานอนาถบิณฑิกะ   กต้ั็งนางจุลสุภัททา   (แทน).   แม 
นางจุลสุภัททานั้น     ก็ทาํอยูอยางนั้นเหมือนกัน      เปนพระโสดาบันแลว 
ก็ไปสูสกุลแหงสามี.    ลาํดับนั้น    ทานอนาถบิณฑิกะ    จึงต้ังธิดาคนเล็ก 
นามวาสุมนาเทวี   (แทน). 
 

                นางสุมนาปวยเรียกบิดาวานองชาย 
          ก็นางสุมนาเทวีนั้น    ฟงธรรมแลว     บรรลุสกทาคามิผล    ยังเปน 
กุมาริกา     (รุนสาว)     อยูเทียว,      กระสับกระสายดวยความไมผาสุก 
เห็นปานน้ัน    ตัดอาหาร๑    มีความประสงคจะเห็นบิดา     จึงใหเชิญมา.  
ทานเศรษฐีนั้น   พอไดยินขาวของธิดาในโรงทานแหงหนึ่ง    กม็าหาแลว 
พูดวา  "เปนอะไรหรือ ? แมสุมนา." ธิดานั้น  ตอบบิดาวา  "อะไรเลา ? 
นองชาย" 
          บ.  เจาเพอไปหรือ ?   แม. 
          ธ.  ไมเพอ  นองชาย.         
          บ.  เจากลัวหรือ ?   แม. 
ธ. ไมกลัว  นองชาย. 
น.  
๑.  อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา  ทําการเขาไปตัดซ่ึงอาหาร.  
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          แตพอนางสุมนาเทวี  กลาวไดเพียงเทาน้ี  ก็ไดทํากาละแลว. 
 

        ทานเศรษฐีผูบดิารองใหไปทูลพระศาสดา 
          ทานเศรษฐีนั้น    แมเปนพระโสดาบัน  ก็ไมสามารถจะกลั้นความ 
โศกอันเกิดในธิดาได      ใหทําการปลง๑ศพของธิดาเสร็จแลว   รองไห 
ไปสูสํานักพระศาสดา,   เมื่อพระองค    ตรัสวา  "คฤหบดี    ทําไม ? 
ทานจึงมีทุกข  เสียใจ  มหีนาอาบไปดวยนํ้าตา      รองไห  มาแลว "  จึง 
กราบทูลวา   " นางสุมนาเทวี    ธิดาของขาพระองค     ทํากาละเสียแลว 
พระเจาขา."                                                  
          ศ.  เมื่อเปนเชนนั้น   เหตุไร  ?  ทานจึงโศก,   ความตาย   ยอม 
เปนไปโดยสวนเดียวแกสรรพสัตว   มใิชหรือ  ? 
          อ.  ขาพระองคทราบขอน้ัน  พระเจาขา     แตธิดาของขาพระองค 
ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะเห็นปานนี้,   ในเวลาจวนตายนางไมสามารถ 
คุมสติไวไดเลย    บนเพอตายไปแลว,  ดวยเหตุนั้นโทมนัสไมนอย  จึงเกิด 
แกขาพระองค. 
          ศ.  มหาเศรษฐี   ก็นางพูดอะไรเลา ? 
          อ. ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคเรียกนางวา   'เปนอะไร 
หรือ ? สุมนา'  ทีนั้น  นางก็กลาวกะขาพระองควา  'อะไร  ?  นองชาย' 
แตนั้น    เมื่อขาพระองคกลาววา    ' เจาเพอไปหรือ ?    แม '    ก็ตอบวา 
' ไมเพอ  นองชาย '  เมื่อขาพระองคถามวา  'เจากลัวหรือ  ?  แม' 
ก็ตอบวา  ' ไมกลัว  นองชาย '  พอกลาวไดเทาน้ีก็ทํากาละแลว. 
 
๑.  สรีรกิจฺจ. 
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          ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสกะเศรษฐีนั้นวา   "มหาเศรษฐี 
ธิดาของทาน  จะไดเพอก็หามิได." 
          อ.   เมื่อเชนนั้น    เหตุไร ?   นางจึงพูดอยางน้ัน. 
          ศ.   เพราะทานเปนนองนางจริง ๆ   (นางจึงพูดอยางนั้นกะทาน), 
คฤหบดี    กธ็ิดาของทานเปนใหญกวาทานโดยมรรคและผล,   เพราะทาน 
เปนเพียงโสดาบัน.    สวนธิดาของทานเปนสกทาคามินี ;    เพราะนางเปน 
ใหญโดยมรรคและผล  นางจึงกลาวอยางนั้นกะทาน. 
          อ.   อยางนั้นหรือ   พระเจาขา. 
          ศ.  อยางนั้น  คฤหบดี. 
          อ.   เวลาน้ีนางเกิดท่ีไหน   พระเจาขา. 
          เมื่อพระศาสดา   ตรัสวา    " ในภพดุสิต   คฤหบดี"    ทานเศรษฐี 
จึงกราบทูลวา   " ธิดาของขาพระองค     เที่ยวเพลิดเพลินอยูในระหวาง 
หมูญาติในโลกน้ี  แมไปจากโลกน้ีแลว  ก็เกิดในที ่ๆ  เพลิดเพลนิเหมือน 
กันหรือ ?   พระเจาขา." 
 

                       คนทาํบญุยอมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง 
         ทีนั้น   พระศาสดาตรัสกะเศรษฐีนั้นวา      " อยางนั้น   คฤหบดี 
ธรรมดาผูไมประมาท    เปนคฤหัสถกต็าม    เปนบรรพชิตก็ตาม     ยอม 
เพลิดเพลินในโลกน้ีและโลกหนาแท"     ดังน้ีแลว      ตรัสพระคาถานี้วา  
         ๑๓.   อธิ   นนฺทติ  เปจฺจ  นนฺทติ           กตปฺุโ อุภยตฺถ   นนฺทติ 
               ปฺุ เม  กตนฺติ  นนฺทติ             ภิยฺโย   นนฺทติ  สุคตึ  คโต.       
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              "ผูมีบุญอันทําไวแลว   ยอมเพลิดเพลินในโลกนี้, 
        ละไปแลว    ยอมเพลิดเพลิน   เขายอมเพลิดเพลิน 
        ในโลกทั้งสอง    เขายอมเพลิดเพลินวา   ' เราทําบุญ 
        ไวแลว'   ไปสูสุคติ  ยอมเพลิดเพลินยิ่งขึ้น." 
 

                                แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อิธ   ความวา  ยอมเพลิดเพลินในโลกน้ี  
ดวยความเพลิดเพลินเพราะกรรม. 
          บทวา   เปจฺจ     ความวา   ยอมเพลิดเพลินในโลกหนา    ดวยความ 
เพลิดเพลินเพราะวิบาก. 
          บทวา  กตปฺุโ  คือ  ผูทําบุญมีประการตาง ๆ. 
          บทวา  อุภยตฺถ   ความวา    ยอมเพลิดเพลินในโลกน้ี    ดวยคิดวา 
" กุศลเราทําไวแลว,     บาปเราไมไดทํา."   เมื่อเสวยวิบาก    ชือ่วา   ยอม 
เพลิดเพลินในโลกหนา. 
           สองบทวา  ปฺุ   เม ความวา  ก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกน้ี  ชื่อวา 
ยอมเพลิดเพลิน    เหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรม    ดวยเหตุเพียง 
โสมนัสเทาน้ันวา    "เราทําบุญไวแลว."  
           บทวา   ภิยฺโย   เปนตน    ความวา   ก็เขาไปสูสุคติแลว    เมื่อเสวย 
ทิพยสมบัติ   ตลอด  ๕๗  โกฏิปบาง  ๖๐ แสนปบาง  ยอมชื่อวา  เพลิดเพลิน 
อยางยิ่งในดุสิตบุรี  ดวยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก.  
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          ในกาลจบคาถา      คนเปนอันมาก     ไดเปนอริยบุคคลมีโสดาบัน 
เปนตนแลว.   พระธรรมเทศนา  ไดเปนประโยชนแกมหาชน   ดังน้ีแล. 
                   เรื่องนางสุมนาเทวี  จบ. 
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             ๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๑๔] 

                      ขอความเบื้องตน 
          พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภภิกษุ  ๒ 
สหาย    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา     "พหุมฺป   เจ   สหิต  ภาสมาโน" 
เปนตน. 
 

                  สองสหายออกบวช 
          ความพิสดารวา    กุลบุตร  ๒  คน    ชาวเมืองสาวัตถี    เปนสหาย  
กัน     ไปยังวิหาร     ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวละกาม 
ทั้งหลาย    ถวายชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดา๑    บวชแลว      อยูใน 
สํานักพระอาจารยและพระอุปชฌาย     ตลอด ๕  ปแลว     เขาไปเฝาพระ- 
ศาสดา    ทลูถามถึงธุระในพระศาสนา    ไดฟงวิปสสนาธุระและคันถธุระ 
โดยพิสดารแลว๒,     รูปหน่ึง    กราบทลูกอนวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคบวชแลวเมื่อภายแก   ไมสามารถจะบําเพ็ญคันถธุระได,    แตจะ 
บําเพ็ญวิปสสนาธุระ"    ดังน้ีแลว     ทูลใหพระศาสดาตรัสบอกวิปสสนา 
จนถึงพระอรหัต     พากเพียรพยายามอยู   บรรลุพระอรหัตพรอมกับดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย. 
          ฝายภิกษุรูปนอกน้ี   คิดวา   "เราจะบําเพ็ญคันถธุระ"   ดงัน้ีแลว 
เรียนพระพุทธพจน  คือพระไตรปฎกโดยลําดับ   กลาวธรรม  สวดสรภัญญะ 
 
๑.  อุร  ทตฺวา.      ๒.  เปนประโยคกิริยาปธานนัย.  
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ในสถานท่ีตนไปแลว ๆ.    เที่ยวบอกธรรมแกภิกษุ  ๕๐๐  รูป     ไดเปน 
อาจารยของคณะใหญ  ๑๘  คณะ. 
          ภิกษุทัง้หลาย      เรยีนพระกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลวไปสู 
ที่อยูของพระเถระนอกน้ี    (รูปบําเพ็ญวิปสสนา)   ต้ังอยูในโอวาทของทาน 
บรรลุพระอรหัตแลว   นมัสการพระเถระเรียนวา  "กระผมทั้งหลายใครจะ 
เฝาพระศาสดา." 
          พระเถระกลาววา     "ไปเถิด    ผูมีอายุ,    ทานท้ังหลาย    จงถวาย 
บังคมพระศาสดา    นมัสการพระมหาเถระท้ัง  ๘๐  รูป      ตามคําของเรา, 
จงบอกกะพระเถระผูสหายของเราบางวา   ' ทานอาจารยของกระผมท้ังหลาย 
นมัสการใตเทา"      ดังน้ีแลวสงไป.   ภิกษุเหลาน้ันไปสูวิหาร   ถวายบังคม 
พระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาเถระแลว    ไปสูสํานักพระคันถิกเถระ 
เรียนวา       "ใตเทา   ขอรับ    ทานอาจารยของพวกกระผม   นมสัการถึง 
ใตเทา."     กเ็มื่อพระเถระนอกน้ีถามวา   " อาจารยของพวกทานนั่นเปน 
ใคร  ?"   ภิกษุเหลาน้ันเรียนวา  "เปนภิกษุผูสหายของใตเทา  ขอรับ." 
          เมื่อพระเถระ    (วิปสสกภิกษุ)    สงขาวเยี่ยมอยางนี้เรื่อย ๆ  อยู, 
ภิกษุนั้น   (คันถิกะ)   อดทนอยูไดสิ้นกาลเล็กนอย   ภายหลังไมสามารถ 
จะอดทนอยูได,   เมื่อพวกอาคันตุกภิกษุเรียนวา   "ทานอาจารยของพวก 
กระผมมนัสการใตเทา"   ดังน้ีแลว  จึงกลาววา    "อาจารยของพวกทาน 
นั่นเปนใคร,"    เมื่อภิกษุทั้งหลายเรียนวา     "เปนภิกษุผูสหายของใตเทา  
ขอรับ"  จึงกลาววา   " ก็อะไรเลา ?   ที่พวกทานเรียนในสํานักของภิกษุ 
นั้น  บรรดานิกาย  มีทีฆนิกายเปนตน  นิกายใดนิกายหน่ึงหรือ ?   หรือ 
บรรดาปฎก  ๓  ปฎกใดปฎกหนึ่งหรือ ?    ที่พวกทานไดแลว"   ดังน้ีแลว  
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คิดวาสหายของเรา  ยอมไมรูจักคาถาแมประกอบดวย  ๔ บท,    ถือบังสุกุล 
เขาปา  แตในคราวบวชแลว  ยังไดอันเตวาสิกมากมายหนอ,   ในกาลท่ีเธอมา 
เราควรถามปญหาดู." 
 

                            พระเถระทั้งสองพบกัน 
         ในกาลตอมา      พระเถระ     (วิปสสกะ)     ไดมาเฝาพระศาสดา, 
เก็บบาตรจีวรไวในสํานักพระเถระผูสหายแลว     ไปถวายบังคมพระศาสดา 
และนมัสการพระอสีติมหาเถระแลว      ก็กลับมาที่อยูของพระเถระผูสหาย. 
ลําดับนั้น       พระคันถิกเถระนั้น      ใหภิกษุทั้งหลายทําวัตรแกทานแลว 
ถือเอาอาสนะมีขนาดเทากัน      นั่งแลวดวยต้ังใจวา    "จักถามปญหา." 
 

           พระศาสดาถามปญหาพระเถระทั้งสอง 
         ขณะนั้น   พระศาสดา   ทรงทราบวา   "คันถกิภิกษุนี้   พึงเบียด- 
เบียนบุตรของเราผูมีรูปเห็นปานน้ีแลวเกิดในนรก,"  ดวยทรงเอ็นดูในเธอ 
ทําประหน่ึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหาร   เสด็จถึงสถานท่ีเธอท้ังสองน่ังแลว 
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เธอจัดไว.  แทจริง   ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะน่ัง 
ในที่นั้น ๆ  จัดอาสนะสําหรับพระพุทธเจากอนแลวจึงน่ัง.  เพราะเหตุนั้น 
พระศาสดา   จึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันถิกภิกษุนั้นจัดไวโดยปกติ 
นั่นแล.   ก็แลครั้นประทบันั่งแลว จึงตรัสถามปญหาในปฐมฌานกะคันถิก- 
ภิกษุ     ครั้นเม่ือเธอทูลตอบไมได,     จึงตรัสถามปญหาในรูปสมาบัติและ 
อรูปสมาบัติทั้งแปด    ต้ังแตทุติยฌานเปนตนไป  พระคันถิกเถระก็มิอาจ 
ทูลตอบไดแมขอเดียว.   พระวิปสสกเถระนอกน้ี       ทูลตอบปญหานั้นได 
ทั้งหมด.  
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          ทีนั้น     พระศาสดา     ตรัสถามปญหาในโสดาปตติมรรคกับเธอ. 
พระคันถิกเถระก็มิสามารถทูลตอบได.  แตนั้น  จึงตรัสถามกะพระขีณาสพ- 
เถระ  พระเถระก็ทูลตอบได. 
 

                               พระวิปสสกเถระไดรับสาธุการ 
          พระศาสดา  ทรงชมเชยวา  "ดีละ ๆ"   แลวตรัสถามปญหาแมใน 
มรรคท่ีเหลือท้ังหลายโดยลําดับ.    พระคันถิกเถระก็มิไดอาจทลตอบปญหา 
ไดสักขอเดียว    สวนพระขีณาสพ    ทูลตอบปญหาที่ตรัสถามแลว  ๆ ได. 
พระศาสดาไดประทานสาธุการแกพระขีณาสพนั้นในฐานะท้ังสี่.     เทวดา 
ทั้งหมด  ต้ังตนแตภุมเทวดา  จนถึงพรหมโลกและนาคครุฑ  ไดฟงสาธุการ 
นั้นแลว   ก็ไดใหสาธุการ. 
          พวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระคันถิกเถระ  ไดสดับสาธุการ 
นั้นแลว     จึงยกโทษพระศาสดาวา    " พระศาสดาทรงทํากรรมอะไรน่ี ? 
พระองคไดประทานสาธุการแกพระมหัลลกเถระ   ผูไมรูอะไร ๆ ในฐานะ 
ทั้งส่ี,   สวนทานอาจารยของพวกเรา  ผูจําทรงพระปริยัติธรรมไวไดทั้งหมด 
เปนหัวหนาภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูป  พระองคมิไดทรงทําแมมาตรวา 
ความสรรเสริญ."  
 

                       พูดมากแตไมปฏิบัติก็ไรประโยชน 
          ลําดับนั้น  พระศาสดา  ตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา    " ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอกลาวอะไรกันนี่ ?"   เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเนื้อความน้ันแลว, 
ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  อาจารยของพวกเธอ   เชนกับผูรักษาโคทั้งหลาย  
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เพ่ือคาจางในศาสนาของเรา,  สวยบุตรของเรา    เชนกับเจาของผูบริโภค 
ปญจโครส๑ตามชอบใจ"  ดังน้ีแลว   ไดภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา 
        ๑๔.   พหุมฺป   เจ    สหิต     ภาสมาโน 
                น    ตกฺกโร   โหติ   นโร   ปมตฺโต 
                โคโปว     คาโว    คณย    ปเรส 
                น    ภาควา    สามฺสฺส   โหติ. 
                อปฺปมฺป    เจ   สหิต    ภาสมาโน 
                ธมฺมสฺส     โหติ    อนุธมมฺจารี 
                ราคฺจ   โทสฺจ   ปหาย  โมห 
                สมฺมปฺปชาโน       สุวมิุตฺตจิตฺโต 
                อนุปาทิยาโน   อิธ   วา   หุร   วา 
                ส   ภาควา   สามฺสฺส   โหติ. 
                  "หากวา       นรชนกลาวพระพุทธพจนอันมีประ- 
          โยชนเกื้อกูลแมมาก      (แต)    เปนผูประมาทแลว 
          ไมทํา  (ตาม)     พระพุทธพจนนั้นไซร,    เขายอม 
          ไมเปนผูมีสวนแหงสามัญผล๒       เหมือนคนเลี้ยงโค 
          นับโคท้ังหลายของชนเหลาอื่น            ยอมเปนผูไมมี 
          สวนแหงปญจโครสฉะน้ัน,     หากวา       นรชนกลาว 
          พระพทุธพจนอันมีประโยชนเกื้อกูล       แมนอย 
          (แต)      เปนผูมีปกติประพฤติธรรมสมควรแกธรรม 
          ไซร,   เขาละราคะ   โทสะ   และโมหะแลว  รูชอบ                     
                                              
๑.  อันเกดิแตโค   ๕  อยาง  คือ  นมสด,   นมสม,  เปรียง,  เนยใส,  เนยขน.  ๒.  ผลคือคุณ 
เคร่ืองเปนสมณะ.  
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        มีจิตหลดุพนดีแลว       หมดความยึดถือในโลกนี้หรือ 
        ในโลกหนา,   เขายอมเปนผูมีสวนแหงสามญัผล."         
 

                                     แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สหิต  นี ้  เปนชื่อแหงพระพุทธพจน 
คือพระไตรปฎก,   นรชนเขาไปหาอาจารยทั้งหลาย  เลาเรียนพระพุทธพจน 
นั้นแลว    กลาว    คือบอก    ไดแกแสดงอยู     ซึ่งพระพุทธพจนแมมาก 
แกชนเหลาอ่ืน     (แต)    หาเปนผูทํากิจอันการกบุคคลฟงธรรมนั้นแลว 
จะพึงทําไม   คือไมยังการทําไวในใจใหเปนไป  ดวยอํานาจแหงไตรลักษณ 
มีอนิจจลักษณะเปนตน   ชั่วขณะแมสักวาไกปรบปก, นรชนนัน้  ยอมเปน 
ผูมีสวนแหงผลสักวาการทําวัตรปฏิวัตรจากลํานักของอันเตวาสิกทั้งหลาย 
อยางเดียว,    แตหาเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องเปนสมณะไม    เหมือนคน 
เลี้ยงโครักษาโคทั้งหลายเพ่ือคาจางประจําวัน   รบัไปแตเชาตรู    เวลาเย็น 
นับมอบใหแกเจาของท้ังหลายแลว     รับเอาเพียงคาจางรายวัน,    แตไมได 
เพ่ือบริโภคปญจโครสตามความชอบใจ  ฉะนั้นแล. 
          เหมือนอยางวา   เจาของโคพวกเดียว  ยอมบริโภคปญจโครสแหงโค 
ทั้งหลาย      ที่นายโคบาลมอบใหแลว     ฉันใด,      การกบุคคลท้ังหลาย 
ฟงธรรมอันนรชนนั้นกลาวแลว        ปฏิบัติตามท่ีนรชนนั้นพร่าํสอนแลว 
ก็ฉันนั้น,   บางพวกบรรลุปฐมฌานเปนตน,    บางพวกเจริญวิปสสนาแลว 
บรรลุมรรคและผล,   จัดวาเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องเปนสมณะ    เหมือน 
พวกเจาของโค  ยอมเปนผูมีสวนแหงโครสฉะนั้น.   พระศาสดาตรัสคาถาที่ ๑ 
ดวยอํานาจแหงภิกษุผูสมบูรณดวยศีล     ผูมีสุตะมาก    (แต )    มีปกติอยู  
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ดวยความประมาท  ไมประพฤติแลวในการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย 
ดวยอํานาจแหงไตรลักษณ    มีอนิจจลักษณะเปนตน,   หาตรัสดวยอํานาจ 
แหงภิกษุผูทุศีลไม   ดวยประการฉะน้ี. 
          สวนคาถาท่ี   ๒  พระองคตรัสดวยอํานาจแหงการกบุคคลผูแมมีสุตะ 
นอย  (แต)   ทํากรรมในการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู. 
          ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อปฺปมปฺ    เจ   ความวา   นอย  คือแม 
เพียง ๑  วรรค  หรือ ๒ วรรค. 
          บาทพระคาถาวา   ธมฺมสฺส     โหติ   อนุธมมฺจารี  เปนตน  ความวา 
นรชนรูอรรถรูธรรมแลว      ประพฤติธรรมอันสมควรแกโลกุตรธรรม     ๙ 
คือประเภทแหงธรรม   มปีาริสุทธิศีล  ๔  ธุดงคคุณ   และอสุภกรรมฐาน 
เปนตน     ทีน่ับวาขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตน    ยอมเปนผูชือ่วามีปกติ 
ประพฤติธรรมสมควร    คือหวังการแทงตลอดอยูวา     " เราจักแทงตลอด 
ในวันนี้   เราจักแทงตลอดในวันนี้  ทีเดียว"  ชื่อวายอมประพฤติ.   นรชน 
นั้น  ละราคะ  โทสะ   และโมหะดวยขอปฏิบัติชอบนี้แลว     กาํหนดรูธรรม 
ที่ควรกําหนดรู   โดยชอบ    คือโดยเหตุ    โดยนยั    มีจิตหลดุพนดีแลว 
ดวยอํานาจแหงตทังควิมุตติ    วิกขัมภนวิมุตติ    สมุจเฉทวิมุตติ    ปฏิปส- 
สัทธิวิมุตติและนิสสรณวิมุตติ.   หมดความถือม่ันอยูในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน 
คือไมเขาไปยึดถือขันธอายตนะและธาตุทั้งหลาย       อันนับเนื่องในโลกน้ี 
และโลกอ่ืน   หรืออันเปนภายในและภายนอก    ดวยอุปาทาน๑  ๔      ชื่อวา 
เปนมหาขีณาสพ  ยอมเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องเปนสมณะคือผล   อันมา 
 
๑.  กามุปาทาน  การถือม่ันกาม ๑ ทิฏุปาทาน  การถือม่ันทิฏฐิ  ๑ สีลัพพตุปาทาน  การถือม่ัน 
ศีลพรต ๑ อัตตวาทุปาทาน  การถือม่ันวาทะวาตน ๑.  
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แลวดวยอํานาจแหงคุณเครื่องเปนสมณะ   กลาวคือมรรค    และคุณเครื่อง 
เปนสมณะคือกองแหงอเสขธรรม๑  ๕. 
         พระศาสดาทรงรวบยอดแหงเทศนาดวยพระอรหัต   เหมือนนายชาง 
ถือเอายอดแหงเรือน  ดวยยอดแกวฉะน้ัน  ดังนี้แล. 
         ในกาลจบคาถา  คนเปนอันมาก   ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตน.  เทศนามีประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                    เรื่องภิกษุ  ๒  สหาย  จบ. 
                     ยมกวรรควรรณนา   จบ. 
                            วรรคที่  ๑  จบ. 
 
๑.  สีลขันธ  คุณคือศีล  ๑   สมาธิขันธ  คุณคือสมาธิ  ๑ ปญญาขันธ  คุณคือปญญา ๑  วิมุตติขันธ 
คุณคือวิมุตติ  ๑  วิมุตติญาณทัสสนขันธ คุณคือวิมุตติญาณทัสสนะ ๑.          
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                                  คาถาธรรมบท 
             อัปปมาทวรรค*ที่ ๒         

                     วาดวยความไมประมาทและความประมาท         
[๑๒]            ๑.  ความไมประมาทเปนเครื่องถึงอมตะ   ความ 
          ประมาทเปนทางแหงมัจจุ     ผูไมประมาทแลวช่ือวา 
          ยอมไมตาย   ผูประมาทแลว    ผูนั้นยอมเปนเหมือน 
          คนตายแลว      บณัฑิตรูความนั่นโดยแปลกกันแลว 
          (ต้ังอยู)  ในความไมประมาท   บันเทิงอยูในความไม 
          ประมาท        ยินดีในธรรมเปนที่โคจรของพระอริยะ 
          ทั้งหลาย  บัณฑิตผูไมประมาทเหลาน้ัน   มีความเพง 
          มีความเพียรเปนไปติดตอ  บากบั่นมั่นเปนนิตย  เปน 
          นักปราชญ   ยอมถูกตองพระนิพพาน   อันเปนแดน 
          เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม. 
                ๒.  ยศยอมเจรญิโดยย่ิงแกคนผูมีความขยัน 
          มีสติ   มีการงานสะอาด   มีปกติใครครวญแลวจึงทํา 
          สํารวมแลว   เลี้ยงชีพโดยธรรม    และไมประมาท. 
                ๓.  ผูมีปญญา  พึงทําเกาะ   (ที่พ่ึง)  ที่หวงนํ้า 
          ทวมทับไมได  ดวยความหมั่น  ดวยความไมประมาท 
          ดวยความระวัง  และดวยความฝก. 
 
*วรรคนี้มี    อรรถกถา  ๙ เร่ือง   มีคาถาประจําเร่ืองตามลําดับเลขหลังเลขขอในวงเล็บ  
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                ๔. พวกชนพาลผูมีปญญาทราม   ยอมประกอบ 
        เน่ือง ๆ ซึ่งความประมาท  สวนผูมีปญญายอมรักษา 
        ความไมประมาทไดเหมือนทรพัยอันประเสริฐ  ทาน 
        ทั้งหลาย    อยาตามประกอบความประมาท  อยาตาม 
        ประกอบความเชยชดิดวยความยินดีในกาม    เพราะ 
        วาผูไมประมาทแลว    เพงพินิจอยู  ยอมบรรลุสุขอัน 
        ไพบูลย. 
               ๕.  เมื่อใดบณัฑติบรรเทาความประมาทดวย 
        ความไมประมาท    เมื่อนั้นบัณฑิตนั้น   ขึ้นสูปญญา 
        เพียงดังปราสาท     ไมเศราโศก     ยอมพิจารณาเห็น 
        หมูสัตวผูมีความเศราโศก   ปราชญยอมพิจารณาเห็น 
        คนพาลทั้งหลายได   เหมือนคนผูยืนอยูบนยอดเขา 
        มองเหน็ชนผูยืนอยูบนพ้ืนดินไดฉะนั้น. 
               ๖.  ผูมีปญญาดี   เมื่อชนท้ังหลายประมาทแลว 
        ไมประมาท   เมื่อชนท้ังหลายหลับแลว   ต่ืนอยูโดย 
        มาก   ยอมละบุคคลผูมีปญญาทรามไปเสีย  ดุจมา 
        ตัวมีฝเทาเร็ว    ละทิ้งมาตัวหากําลังมิไดไปฉะนั้น. 
               ๗. ทาวมฆวะถึงความเปนผูประเสริฐกวา 
        เทพยดาท้ังหลาย     เพราะความไมประมาท  บัณฑิต 
        ทั้งหลายยอมสรรเสริญความไมประมาท    ความประ- 
        มาทอันทานติเตียนทุกเมื่อ.  
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                  ๘.  ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท   หรือม ี
        ปกติเหน็ภัยในความประมาท        ยอมเผาสังโยชน 
        ทั้งละเอยีดและหยาบไป    ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอย 
        ไปฉะน้ัน. 
                ๙.  ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท   มปีกติ 
        เห็นภัยในความประมาท   ไมควรเพ่ืออันเส่ือม  (จาก 
        มรรคและผล)     ต้ังอยูแลวในที่ใกลแหงพระนิพพาน 
        ทีเดียว. 
                                จบอัปปมาทวรรคท่ี   ๒  
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              ๒. อัปปมาทวรรควรรณนา 
 
          ๑. เรื่องพระนางสามาวดี [๑๕] 
                     ขอความเบือ้งตน 
          พระศาสดา   เมื่ออาศัยกรุงโกสัมพี  ประทับอยูที่โฆสิตาราม   ทรง 
ปรารภความวอดวายคือมรณะ      ของหญิง  ๕๐๐   มีพระนางสามาวดีเปน 
ประธาน    และของญาติ   ๕๐๐   ของพระนางมาคันทิยานั้น    ซึ่งมีนางมา- 
คันทิยาเปนประธาน  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   "อปฺปทาโท     อมต 
ปท"   เปนตน   ในเรื่องนั้น  มีอนุปุพพีกถา  ดังตอไปนี้ :- 

                  กษัตริย  ๒  สหาย 
          ในกาลลวงมาแลว   พระราชา  ๒  องค  เหลาน้ี   คือ   " ในแควน 
อัลลกัปปะ  พระราชาทรงพระนามวา   อัลลกัปปะ,   ในแควนเวฏฐทีปกะ 
พระราชาทรงพระนามวา  เวฏฐทีปกะ"   เปนพระสหายกัน     ต้ังแตเวลา 
ยังทรงพระเยาว     ทรงศกึษาศิลปะในสํานักอาจารยเดียวกัน        โดยลวง 
ไปแหงพระราชบิดาของตน ๆ  ไดใหยกเศวตฉัตรข้ึนแลว  ทรงเปนพระ- 
ราชาในแควน   มีประมาณแควนละ  ๑๐  โยชน.   พระราชา  ๒  พระองค 
นั้น   เสด็จมาประชุมกันตลอดกาลตามกาล   (ตามกาลอันสมควร)   ทรง 
ยืน,  นั่ง,   บรรทม   รวมกัน   ทอดพระเนตรเห็นมหาชน   ผูเกดิอยูและ 
ตายอยู     จึงทรงปรึกษากันวา   " ชื่อวา    ผูตามคนผูไปสูปรโลก   ไมม,ี  
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โดยที่สุดถึงสรีระของตน   ก็ตามไปไมได,   ตองละส่ิงท้ังปวงไป,  ประโยชน 
อะไรดวยการอยูครองเรือนของเรา,   เราจักบวช"    ดังน้ีแลว    ทรงมอบ 
รัชสมบัติ    ใหแกพระโอรสและพระมเหสี    ออกผนวชเปนพระฤษี   อยู 
ในหิมวันตประเทศ    ไดทรงปรึกษากันวา   " พวกเราไมอาจเพ่ือเปนอยู 
จึงละราชสมบัติออกบวชก็หาไม,    เราเหลาน้ัน    เมื่ออยูในที่แหงเดียวกัน 
ก็จักเหมือนกับผูไมบวชน้ันเอง,   เพราะฉะนั้น     เราจักแยกกันอยู:   ทาน 
จงอยู    ที่ภูเขาลูกนั้น,   เราจักอยูที่ภูเขาลูกนี้;  แตจักรวมกัน ในวันอุโบสถ 
ทุกกึ่งเดือน."   ครั้งน้ันพระดาบสท้ังสองน้ัน   เกดิมีความดําริข้ึนอยางนี้วา 
" แมเม่ือเปนเชนนี้      ความคลุกคลีดวยคณะเทียว     จักมีแกเราทั้งหลาย, 
ทานพึงจุดไฟใหโพลงข้ึนที่ภูเขาของทาน,       เราก็จักจุดไฟใหโพลงข้ึนที่  
ภูเขาของเรา;    ดวยเครื่องสัญญาน้ัน   เราทั้งหลาย    ก็จักรูความที่เรายังมี 
ชีวิตอยู."   พระดาบสทั้งสองน้ันกระทําอยางนั้นแลว. 
 

             เรียนมนตและพิณ 
          ตอมาในกาลอ่ืน   เวฏฐทีปกดาบส   ทํากาละ    บังเกิดเปนเทพเจา 
ผูมีศักดิ์ใหญ.  แตนั้น   ครั้นถึงกึ่งเดือน   อัลลกัปปดาบส   พอแลไมเห็น 
ไฟ   ก็ทราบไดวา   " สหายของเรา   ทํากาละเสียแลว."   แมเวฏฐทีปก- 
ดาบส   ตรวจดูทิพพสิริของตนในขณะท่ีเกิด   ใครครวญถึงกรรม    เห็น 
กิริยาที่ตนกระทํา    จําเดิมแตออกบวชแลว   คิดวา   " บัดนี้    เราจักไป 
เยี่ยมสหายของเรา"     ในขณะน้ัน     จึงละอัตภาพนั้นเสีย    เปนเหมือน 
คนหลงทาง   ไปยังสํานักของอัลลกัปปดาบสน้ัน   ไหวแลว   ไดยืนอยู  ณ   
ที่สมควรแหงหนึ่ง.                                                        
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          ลําดับนั้น   อัลลกปัปดาบสน้ัน      จึงกลาวถามบุรุษนั้นวา 
          "ทานมาจากไหน ?" 
          บุรุษ.  ทานผูเจริญ  ผมเปนคนหลงทาง  เดินมาจากที่ไกลเหลือเกิน, 
ก็พระผูเปนเจา    อยูรูปเดยีวเทาน้ัน  ในท่ีนี้  หรือ  ?  มีใครอ่ืนบางไหม  ? 
          อัลละ.   มีสหายของเราอยูผูหน่ึง. 
          บุรุษ.     ผูนั้น  ไปอยูที่ไหนหรือ  ? 
          อัลละ.   เขาอยูที่ภูเขาลูกนั้น.   แตวันอุโบสถ  เขาไมจุดไฟใหโพลง, 
เขาจักตายเสียแลวเปนแน. 
          บุรุษ.    เปนอยางนั้นหรือ   ขอรับ ? 
          อัลละ.   ผูมีอายุ  เปนอยางนั้น. 
          บุรุษ.     กระผมคือผูนั้น   ขอรับ. 
          อัลละ.   ทานเกิดที่ไหน  ? 
          บุรุษ      กระผมเกิดเปนเทพเจา   ผูมีศักดิ์ใหญ   ในเทวโลกขอรับ, 
มาอีก  ก็ดวยประสงควา   ' จักเยี่ยมพระผูเปนเจา'  เมื่อพระผูเปนเจาอยู 
ในที่นี้  อุปทวะอะไร   มบีางหรือ  ? 
          อัลละ.   เออ   อาวุโส,   เราลําบาก  เพราะอาศัยชาง. 
          บุรุษ.     ทานผูเจริญ   กช็างทําอะไรใหทานเลา  ? 
          อัลละ.   มันถายคูถลงในท่ีกวาด,       เอาเทาประหารคุยฝุนข้ึน; 
ขาพเจาน้ัน   คอยขนคูถชางทิ้ง  คอยเกลี่ยฝุนใหเสมอ    ก็ยอมลําบาก. 
          บุรุษ.     พระผูเปนเจาปรารถนาจะไมใหชางเหลาน้ันมาไหมเลา  ? 
          อัลละ.   เออ   อาวุโส. 
          บุรุษ      ถากระน้ัน  กระผมจักทําไมใหชางเหลาน้ันมา  ไดถวายพิณ  
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สําหรับใหชางใคร    และสอนมนตสําหรับใหชางใคร    แกพระดาบสแลว: 
ก็เม่ือจะให  ไดชี้แจงสายพิณ  ๓  สาย  ใหเรียนมนต  ๓  บท  แลวบอกวา 
" เมื่อดีดสายพิณสายน้ี   รายมนตบทนี้แลว,   ชางไมอาจแมเพ่ือจะหันกลับ 
แลดู   ยอมหนีไป;   เมื่อดีดสายพิณสายน้ี  รายมนตบทนี้แลว   ชางจะกับ 
เหลียวดูเบ้ืองหลังพลางหนีไป:    เมื่อดีดสายพิณสายน้ี    รายมนตบทนี้แลว 
ชางนายฝูง   ยอมนอมหลังเขามาหา,"   แลวกลาววา   "สิ่งใด   อันทาน 
ชอบใจ,  ทานพึงทําส่ิงน้ันเถิด."  ไหวพระดาบสแลว   ก็หลกีไป. 
           พระดาบส    รายมนตบทสําหรับไลชาง    ดดีสายพิณสําหรับไลชาง 
ยังชางใหหนีไปอยูแลว. 
 

                        พระเจาอุเทนกับหัสดีลิงค 
           ในสมัยนั้น   ในกรุงโกสัมพี  ไดมีพระะราชาทรงพระนามวาพระเจา 
ปรันตปะ    วันหน่ึง    พระเจาปรันตปะทรงนั่งผิงแดดออนอยูที่กลางแจง๑  
กับพระราชเทวี   ผูทรงครรภ.   พระราชเทวี   ทรงหมผากัมพลแดงอันมี 
ราคาแสนหน่ึง    ซึ่งเปนพระภูษาทรงของพระราชา    ทรงนั่งปราศรัยกับ 
พระราชา      ถอดพระธํามรงค      อันมีราคาแสนหน่ึงจากพระองคุลีของ 
พระราชา  มาสวมใสที่นิ้วของพระองค. 
           ในสมัยนั้น    นกหัสดีลิงค    บินมาโดยอากาศ    เห็นพระราชเทวี 
จึงชะลอปกบินโผลง  โดยหมายวา   " ชิ้นเน้ือ."  พระราชาทรงตกพระทัย 
ดวยเสียงโผลงของนกน้ัน  จึงเสด็จลุกเขาภายในพระราชิเวศน.   พระราช- 
เทวีไมอาจไปโดยเร็วได   เพราะทรงครรภแก    และเพราะเปนผูมีชาติแหง 
 
๑.  อากาสตเล  ท่ีพื้นแหงอากาศ.  
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คนขลาด.   ครั้งน้ัน   นกน้ันจึงโผลง    ยังพระนางนั้นใหนั่งอยูที่กรงเล็บ 
บินไปสูอากาศแลว.   เขาวา  พวกนกเหลาน้ัน  ทรงกําลังเทาชาง  ๕  เชือก 
เพราะฉะนั้น   จึงนําเหย่ือไปทางอากาศ  จับ  ณ   ทีอั่นพอใจแลว   ยอมเค้ียว 
มังสะกิน.    แมพระนางน้ัน    อันนกนั้นนําไปอยู    ทรงหวาดตอมรณภัย 
จึงทรงดําริวา   " ถาวาเราจักรอง,   ธรรมดาเสียงคน   เปนที่หวาดเสียวของ 
สัตวจําพวกดิรัจฉาน    มนัฟงเสียงนั้นแลว      ก็จักทิ้งเราเสีย,     เมื่อเปน 
เชนนั้น    เราจักถึงความส้ินชีพ    พรอมกับเด็กในครรภ;   แตมันจับในที่ 
ใดแลวเริ่มจะกินเรา,     ในที่นั้น    เราจักรองข้ึน     แลวไลใหมนัหนีไป. 
พระนางยับยั้งไวได    ก็เพราะความท่ีพระองคเปนบัณฑิต.    กใ็นกาลน้ัน 
ที่หิมวันตประเทศ    มีตนไทรใหญตนหน่ึง    เจริญข้ึนเล็กนอยแลวก็ต้ังอยู 
โดยอาการดังมณฑป.   นกนั้น    นําเหย่ือมีเนื้อเปนตนไปแลว    ยอมเค้ียว 
กินที่ตนไทรนั้น;  เพราะฉะนั้น  นกหัสดีลิงคตัวน้ัน  นําพระราชเทวีแมนั้น 
ไปท่ีตนไทรนั้นแล  วางไวในระหวางคาคบไม แลดูทางอันตนบินมาแลว. 
นัยวาการแลดูทางบินมาแลว    เปนธรรมดาของนกเหลาน้ัน.    ในขณะนั้น 
พระราชเทวี  ทรงดําริวา   " บัดนี ้   ควรไลนกนี้ใหหนีไป"   จึงทรงยก 
พระหัตถทั้ง ๒ ข้ึน  ทั้งปรบมือ  ทั้งรอง  ใหนกนัน้หนีไปแลว.  ครั้งน้ัน 
ในเวลาพระอาทิตยอัสดงคต    ลมกัมมัชวาตปนปวนแลว      ในพระครรภ 
ของพระราชเทวีนั้น.  มหาเมฆคํารามรอง     ต้ังข้ึนในทุกทิศ   ชื่อวาความ  
หลับ    มิไดมีแลวตลอดคืนยังรุง   แกพระราชเทวี   ผูดํารงอยูในความสุข 
ไมไดแมสักคําพูดวา    " อยากลัวเลย      พระแมเจา"     อันความทุกข 
ครอบงําแลว  แตเมื่อราตรีสวาง  ความปลอดโปรงจากวลาหกก็ดี,  ความข้ึน 
แหงอรุณก็ดี,  ความตลอดแหงสัตวผูอยูในครรภของพระนางก็ดี   ไดมีแลว  
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ในขณะเดียวกันนั้นแล.   พระนางไดต้ังชื่อพระโอรสวา  " อุเทน"  เพราะ 
ถือเอาฤดูเมฆและฤดูอรณุข้ึนประสูติแลว. 
 

                      อัลลกัปปดาบสเสียพิธี 
          ที่อยู   แมของอัลลกัปปดาบส   ก็อยูในที่ไมไกลจากท่ีนั้น.  โดยปกติ  
ในวันมีฝน   พระดาบสน้ัน    ยอมไมไปสูปา    เพ่ือประโยชนแกผลาผล 
เพราะกลัวหนาว,  ไปยังโคนไมนั้น  เก็บกระดูกเน้ือท่ีนกกินแลว  ทุบตม 
ใหมีรสแลว   ก็ดื่มกิน;   เพราะฉะนั้น   แมในวันนัน้   พระดาบสก็คิดวา 
" จักเก็บกระดูก"  จึงไปท่ีตนไมนั้น  แสวงหากระดูกที่โคนไมอยู  ไดยิน 
เสียงเด็กขางบน  จึงแลดู   เห็นพระราชเทวี  จึงถามวา   " ทานเปนใคร ?" 
          พระราชเทวี.  ขาพเจาเปนหญิงมนุษย. 
          ดาบส.  ทานมาไดอยางไร ?  เมื่อพระนางกลาววา   ' นกหัสดีลิงค 
นําขาพเจามา'  จึงกลาววา   ' ทานจงลงมา.' 
          พระเทวี.    ขาพเจากลัวแตความเจือดวยชาติ   พระผูเปนเจา. 
          ดาบส.  ทานเปนใคร ? 
          พระราชเทวี.    ขาพเจาเปนกษัตริย. 
          ดาบส.  แมขาพเจาก็เปนกษัตริยเหมือนกัน. 
          พระราชเทวี.   ถากระน้ัน  ทานจงแถลงมายากษัตริย. 
          พระดาบสน้ัน   แถลงแลว. 
          พระราชเทวี.   ถากระน้ัน  ทานจงข้ึนมา   พาบุตรนอยของขาพเจาลง. 
          พระดาบสน้ัน   ทําทางข้ึนโดยขางหน่ึง  ข้ึนไปแลว  รับเด็ก,   เมื่อ 
พระราชเทวีกลาวหามวา  "อยาเอามือถูกตองขาพเจา,"   ก็ไมถกูพระนาง  
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เลย    อุมเด็กลงมา.    แมพระราชเทวีก็ลงแลว.    ครั้งน้ัน      พระดาบส 
นํานางไปสูอาศรมนท     ไมกระทําศีลเภทเลย     บํารุงแลว      ดวยความ  
อนุเคราะห,    นําน้ําผ้ึงท่ีไมมีตัวมา   นาํขาวสาลีอันเกิดเองมา   ไดตมเปน 
ยาคูใหแลว.   เมื่อพระดาบสนั้น  กําลงับํารุงอยางนั้น,  ในกาลอื่น   พระ- 
นางจึงคิดวา  " เราไมรูจักทางมาทางไปเลย,     แมเหตุสักวาความคุนเคย 
ของเรากับพระดาบสแมนี้     ก็ไมม;ี    ก็ถาวาพระดาบสน้ีจักทอดทิ้งเราไป 
ไหนเสีย,   เราแมทั้งสองคน   ก็จักถึงความตายในท่ีนี้นั่นเอง,   ควรเราทํา 
อุบายอยางใดอยางหน่ึง   ทําลายศีลของพระดาบสรูปนี้เสีย     ทําโดยอาการ 
ที่ดาบสรูปนี้จะไมปลอยปละเราไปได.    ทีนั้น   พระราชเทวี   จึงประเลา 
ประโลมพระดาบสดวยการแสดงผานุงผาหมหลุดลุย        ใหถึงความพินาศ 
แหงศีลแลว.    ต้ังแตวันนั้นชนทั้งสองก็อยูสมัครสังวาสกันแลว. 
 

                  กุมารอุเทนยักทัพชาง 
           ตอมาในกาลวันหน่ึง    พระดาบส     ตรวจดูความประกอบแหงดาว 
นักษัตร   เห็นความ๑เห็นหมองแหงดาววันกษัตรของพระเจาปรันตปะ   จึง 
ตรัสวา    " นางผูเจริญ  พระเจาปรันตปะในกรุงโกสัมพีสวรรคตแลว." 
           พระราชเทวี.    เหตุไร   พระผูเปนเจา   จึงตรัสอยางนี้  ?   ทานมี 
ความอาฆาตกับพระเจาปรันตปะน้ันหรือ  ? 
           ดาบส.  ไมมี  นางผูเจริญ   เราเห็นความเศราหมองของดาวนักษัตร 
ของพระเจาปรันตปะ   จึงพูดอยางนี้. 
           พระราชเทวีทรงกันแสงแลว. 
 
๑.  นกฺขตฺตปฬน  ความบีบค้ันแหงนักษัตร.  
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          ครั้งน้ัน  พระดาบส  จึงตรัสถามพระราชเทวีนั่นวา   "เพราะเหตุไร 
หลอนจึงรองไห ?"  เมื่อพระราชเทวีตรัสบอกความท่ีพระเจาปรันตปะน้ัน 
เปนพระสวามีของพระองคแลว,  จึงตรัสวา   อยารองไหไป   นางผูเจริญ 
ธรรมดาสัตวผูเกิดแลว    ยอมตายแนแท." 
          พระราชเทวี.  หมอมฉันทราบ  พระผูเปนเจา. 
          ดาบส.  เมื่อฉะนี้   ไฉน  หลอนจึงรองไห  ? 
          พระราชเทวี.   บุตรของหมอมฉัน   เปนผูควรแกราชสมบัติอันเปน 
ของตระกูล,  ถาวา   เขาอยูที่เมืองนั้น   เขาจักใหยกเศวตฉัตรข้ึน,   บัดนี้  
เขาเกิดเปนผูเสื่อมใหญเสียแลว ดวยความโศกถึงอยางนี้หมอมฉันจึงรองไห 
พระผูเปนเจา. 
          ดาบส.   ชางเถอะ   นางผูเจริญ     อยาคิดไปเลย    ถาวา    หลอน 
ปรารถนาราชสมบัติใหบุตร,  ฉันจักทําอาการใหเขาไดราชสมบัติ   (สมดัง 
ความปรารถนา). 
          ครั้งน้ัน    พระดาบส   ไดใหพิณและมนตอันยังชางใหใคร   แกบุตร 
ของพระนางแลว. ในกาลนั้น  ชางหลายแสน   มาพักอยูที่โคนตนไทรยอย. 
ลําดับนั้น   พระดาบส  จึงตรัสกะกุมารน้ันวา  "เมื่อชางทั้งหลาย     ยังไม 
มาถึงน้ันแล,  เจาจงข้ึนตนไม,  เมื่อชางทั้งหลายมาถึงแลว,   จงรายมนต 
บทนี้   ดีดสายพิณสายน้ี;   ชางท้ังหมด   ไมอาจแมจะหันกลับแลดู    จักหน ี
ไป,  ทีนั้น  เจาพึงลงมา,"   กุมารน้ัน   ทรงทําตามนั้นแลว   กลับมาทูล 
บอกความเปนแลว.    ครัน้ถึงวันที่  ๒ พระดาบส    จึงตรัสกับกุมาร 
นั้นวา  "ในวันนี้   เจาจงรายมนตบทนี้   ดีดสายพิณสายน้ี;     ชางกลับ 
เหลียงดูเบื้องหลังพลางหนีไป   แมในกาลน้ัน   พระกุมารก็ทรงทําตาม  
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นั้นแลว    กลับมาทูลบอกความเปนไปนั้น.   ครั้งน้ัน   พระดาบสตรัสเรียก 
พระมารดาของกุมารน้ันมาแลว    ตรสัวา  "นางผูเจริญ     หลอนจงใหขาว 
สาสนแกบุตรของหลอน,   เขาไปจากท่ีนี่เทียว   จักเปนพระเจาแผนดิน." 
พระราชเทวี   ตรัสเรียกพระโอรสมาแลว  ตรัสวา   " เจาเปนลูกของพระเจา 
ปรันตปะในกรุงโกสัมพี.  นกหัสดลีิงค นําเรามาท้ังท่ีมีครรภ"    ดังน้ีแลว 
ตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเปนตน     แลว    ตรัสวา   "เม่ือเขาพากันไมเชื่อ 
เจาพึงเอาผากัมพลอันเปนพระภูษาหม    และพระธํามรงคอันเปนเครื่อง 
ประดับของพระบิดาน้ี   แสดง"  ดังน้ี  จึงสงไปแลว. 
           พระกมุารจึงทูลถามพระดาบสวา  "บัดนี้  หมอมฉันจะทําอยางไร ?"  
           ดาบสกลาววา   "เจาจงน่ังกิ่งขางลางแหงตนไม     รายมนตบทนี้   
ดีดสายพิณสายน้ี     ชางนายฝูงนอมหลังเขามาหาเจา      เจาน่ังบนหลังของ 
มันเทียว  จงไปยึดเอาราชสมบัติ." 
           พระกมุารน้ัน    ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาแลว   ทรง 
ทําตามนั้นแลว      นั่งบนหลังของชางตัวที่มาแลว      กระซิบบอกชางวา 
" ขาพเจาเปนบุตรของพระเจาปรันตปะในกรุงโกสัมพี,    ขอทานจงยึดเอา 
ราชสมบัติอันเปนของบิดาใหแกขาพเจาเถิด   นาย."    ชาง  นายฝูง  ฟงคํา 
นั้นแลว     จึงรองเปนเสียงชางวา    "ชางจงมาประชุมกันหลาย ๆ  พัน."  
ชางหลายพัน    มาประชมุกันแลว.  รองอีกวา  "ชางแก ๆ จงถอยไป." 
ชางแกพากันถอยไปแลว.    รองอีกวา  " ชางตัวเล็ก ๆ    จงกลับไป." 
แมชางเหลานั้น  ก็พากันกลับแลว.  พระกุมารน้ัน  อันชางนักรบต้ังปลาย  
พันพากันแวดลอมแลว    ถึงบานปลายแดนแลว   ประกาศวา     " เราเปน 
ลกูพระเจาแผนดิน,     ผูที่ปรารถนาสมบัติ    จงมากับเรา."    ต้ังแตนั้นไป  
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ก็ทรงทําการรวบรวมผูคน  ไปลอมพระนครไวแลว   สงคําขาด  (สาสน) 
ไปวา   " จะใหเรารบหรือจะใหราชสมบัติ ?"    ชาวเมืองทั้งหลายกลาววา 
" เราจักไมใหทั้งสองอยาง,  แทจริง   พระราชเทวีของพวกเรามีพระครรภ 
แก  ถูกนกหัสดีลิงคพาไปแลว,   เราทั้งหลาย  ไมทราบวา   พระนางยังมี 
พระชนมอยู     หรือวาหาพระชนมไมแลว     ตลอดกาลท่ีเราไมทราบเรื่อง 
ราวของพระนาง   เราจักไมใหทั้งการรบและราชสมบัติ."   ไดยนิวาความ 
เปนพระเจาแผนดินโดยสืบเชื้อสาย      ไดมีแลวในกาลน้ัน.      ลําดับนั้น 
พระกุมาร   จึงตรัสวา "ฉันเปนบุตรของพระนาง"    แลวอางชื่อเสนา- 
บดีเปนตน    เมื่อพวกเหลาน้ันไมเชื่อถือแมอยางนั้น     จึงแสดงผากัมพล 
แดงและพระธํามรงค.    พวกชาวเมือง    จําผากัมพลแดงและพระธํามรงค 
นั้นได  หมดความกินแหนงใจ  จึงเปดประตู   อภิเษกกุมารน้ันไวในราช- 
สมบัติแลว. 
                       นี้เปนเรื่องเกิดแหงพระเจาอุเทนกอน. 
 

                   สองผัวเมยีเดินทางไปหาอาชีพ 
           ก็เม่ือทุพภิกขภัย   เกิดแลวในแควนอัลลกัปปะ   ชายผูหน่ึง   ชื่อวา 
โกตุหลิก    ไมอาจจะเปนอยูได    จึงพาภรรยาผูมีบุตรออน    นามวากาลี 
จัดแจงเสบียงออกไปแลว   ดวยมุงหมายวา  " จะไปหากินที่เมืองโกสัมพี." 
อาจารยบางทานกลาววา    " เขาออกไปแลว    ในเม่ือมหาชนกําลังตายกัน 
ดวยโรคอหิวาต"  บาง.  สองสามีภรรยานั้น  เดินไปอยู   เมื่อเสบียงทาง 
หมดสิ้นแลว       ถูกความหิวครอบงําแลว       ไมสามารถจะนําเด็กไปได. 
ครั้งน้ัน   สามีจึงกลาวกะภรรยาวา    " หลอนเรามีชีวิตอยู    ก็จักไดลูกอีก,  
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ทิ้งเขาเสียแลวไปเถิด."    ธรรมดาวา  ดวงใจของมารดาออนโยน  เพราะ- 
ฉะน้ัน   นางจึงพูดวา  "ดิฉันไมอาจทิ้งลูกที่ยังมีชีวิตอยูไดดอก." 
           สามี.  เมื่อเปนเชนนี้  เราจะทําอยางไรกัน ? 
           ภรรยา.  เราเปลี่ยนกันนําเขาไป.   มารดายกลกูข้ึนประหน่ึงพวง 
ดอกไม    ในวาระของตน    กกไวที่อก    อุมไปแลว     ก็เอาใหแกบิดา.  
เวทนามีกําลังแมกวาความหิว    บังเกิดแกชายผูเปนสามีนั้น    ในที่ซึ่งเขา 
รับเด็กผูเปนลูกน้ันแลววางลง    เขาก็พูดกะภรรยานั้นแลว ๆ เลา ๆ วา 
"หลอน  เรามีชีวิตอยู   จักไดลูก   ( อีก)   ทิ้งมันเสียเถิด."   แมภรรยา   
ก็หามเขาไวต้ังหลายครั้ง    แลวก็เฉยเสีย.     เด็กถกูเปลี่ยนกันตามวาระ 
เหน่ือยออนเลยนอนหลับอยูในมือของบิดา.    ชายผูเปนสามี    รูวาลูกชาย 
นั้นหลับ   จึงปลอยใหมารดาเดินไปขางหนากอน   แลวเอาเด็กนอนไวบน 
ใบไมลาด  ใตพุมไมแหงหนึ่งแลวก็เดิน   (ตามไป),   มารดาเหลียวกลับ  
แลดู  ไมเห็นลูก  จึงถามวา  "นาย  ลูกของเราไปไหน ?" 
          สามี.  ฉันใหเขานอนอยูภายใตพุมไมแหงหนึ่ง. 
          ภรรยา.   นาย  อยายังฉันใหฉิบหายเลย,   ฉันเวนลูกเสียแลว   ไม 
อาจเปนอยูได,  นายนําลูกฉันมาเถิด  ประหารอกคร่ําครวญแลว.  ครั้นนั้น 
ชายผูสามี  จึงกลับไปเอาเด็กน้ันมาแลว.    แมลูกกต็ายเสียแลวในระหวาง 
ทาง.  นายโกตุหลิก   ทิ้งบุตรในฐานะมีประมาณเทานี้    จึงถูกเขาทอดท้ิง 
๗ วาระ  ในระหวางภพ   ดวยผลแหงกรรมน้ัน  ดวยประการฉะน้ี.   ชื่อวา 
บาปกรรมน้ี    อันบุคคลไมควรดูหม่ินวา  "นอย,"   สองสามีภรรยานั้น  
เดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโคแหงหนึ่งแลว.  
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                          นายโกตุหลิกตายไปเกิดเปนสุนัข 
           ก็ในวันนั้น   มีการทําขวัญแมโคนมของนายโคบาล.   ในเรือนของ 
นายโคบาล     พระปจเจกพุทธเจารูปหน่ึงฉันเปนนิตย.     นายโคบาลน้ัน 
นิมนตพระปจเจกพุทธเจาฉันเสร็จแลว  จึงไดทําการมงคล.    ขาวปายาสเขา 
จัดแจงไวเปนอันมาก.  นายโคบาล  เห็น ๒ สามีภรรยานั้นมา  จึงถามวา 
" ทานมาจากไหน ?"      ทราบเรื่องนั้นแลว     เปนกุลบุตรมีใจออนโยน 
จึงกระทําความสงเคราะหใน  ๒  สามีภรรยานั้น     ให ๆ ขาวปายาสกับเนย 
ใสเปนอันมาก. 
           ภรรยาจึงกลาวกะสามีวา  "นาย   เมื่อทานมีชีวิตอยู  ฉันก็ชื่อวา 
มีชีวิตอยู,  ทานทองพรองมานาน,  จงบริโภคตามความตองการ"   ดังน้ี  
แลว   จึงวางขาวปายาสไวเบื้องหนาเขาพรอมกับสัปป  ตนเองบริโภคสัปป 
เหลวแตนอยหนึ่งเทาน้ัน.  สวนนายโกตุหลิก  บริโภคมากไป   ไมอาจตัด 
ความอยากในอาหารได  เพราะตัวหิวมาต้ัง  ๗-๘ วัน    นายโคบาล  ครั้น 
ให ๆ   ขาวปายาสแก  ๒  ผัวเมียแลว    ตนเองจึงเริ่มจะบริโภค.   นายโกตุ- 
หลิกนั่งแลดูเขาแลว     เห็นกอนขาวปายาสท่ีนายโคบาลปนใหแกนางสุนัข 
ซึ่งนอนอยูแลวใตต่ัง     จึงคิดวา   " นางสุนัขตัวน้ี    มีบุญ     จึงไดโภชนะ 
เห็นปานน้ีเนืองนิตย."     ตกกลางคืนนายโกตุหลิกนั้น   ไมสามารถจะยัง 
ขาวปายาสน้ันใหยอยได    จึงทํากาละ     ไปเกิดในทองแหงนางสุนัขนั้น. 
ครั้งน้ัน   ภรรยาของเขาทําสรีรกิจ    ( เผา)   แลว    ก็ทําการรับจางอยูใน 
เรือนน่ันเอง   ไดขาวสารทะนานหน่ึง   หุงแลว  เอาใสบาตรพระปจเจก- 
พุทธเจาแลวกลาววา    " ทานเจาขา    ขอกุศลนี้      จงถึงแกทาสของทาน 
เถิด"   ดังน้ี แลวจึงคิดวา  "ควรเราจะอยูในที่นี้แล,   พระผูเปนเจายอม  
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มาในท่ีนี้เนืองนิตย,   ไทยธรรมจักมีหรือไมก็ชางเถิด,  เราไหวอยูทําความ 
ขวนขวายอยู   ยังใจใหเลื่อมใสอยูทุกวัน   จักประสพบุญมาก."  (คิดดัง 
นี้แลว)  นางจึงทําการรับจางอยูในบานนั้นนั่นเอง. 
 

        สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปจเจกพุทธเจา 
           ในเดือนท่ี  ๖ หรอืท่ี ๗    นางสุนัขแมนั้นแล    ก็คลอดลูกออกมา 
ตัวหนึ่ง.   นายโคบาลจึงให ๆ น้ํานมของแมโคนมตัวหนึ่งแกลูกสุนัขนั้น. 
ไมนานเทาไรนัก   ลูกสุนขันั้นก็เติบใหญ.   ครั้งน้ัน    พระปจเจกพุทธเจา 
เมื่อฉัน     ยอมใหกอนขาวแกลูกสุนัขนั้นกอนหนึ่งเปนนิตย.    เพราะอาศัย  
กอนขาว สุนัขนั้นจึงไดมีความรักใครในพระปจเจกพุทธเจา.   นายโคบาล 
ยอมไปสูที่บํารุงของพระปจเจกพุทธเจา     (วันหน่ึง ) ๒ ครั้งเนืองนิตย. 
นายโคบาลน้ันแมเดินไป     ก็เอาไมตีที่พุมไมแลพื้นดินในที่ซึ่งมีเนื้อราย  
ระหวางทาง   สงเสียงวา  "สุ   สุ"  ๓  ครั้ง   ยังเนื้อรายใหหนีไปแลว. 
แมสุนัขก็ไปดวยกับนายโคบาลน้ัน.     ในวันหน่ึง     นายโคบาลน้ันกลาว 
กะพระปจเจกพุทธเจาวา     " ทานผูเจริญ      กาลใด     ผมไมมีโอกาสวาง 
กาลน้ันผมจักสงสุนัขตัวน้ีมา:   ขอพระผูเปนเจาพึงมาดวยเครื่องหมายแหง 
สุนัขนี้ที่กระผมสงมาแลว."   ต้ังแตนั้นมา   ในวันทีไ่มมีโอกาส   นายโค-  
บาลน้ัน  ก็สงสุนัขไปวา  "พอ  จงไป  จงนําพระผูเปนเจามา"  ดวยคํา 
เดียวเทาน้ัน     สุนัขนั้นกว่ิ็งไป     ถึงท่ีซึ่งนายตีพุมไมและพ้ืนดินก็เหาข้ึน 
๓  ครั้ง   รูวาเนื้อรายหนีไปแลวดวยเสียงนั้น   ไปถงึท่ีอยูของพระปจเจก- 
พุทธเจา   ผูกระทําสรีรปฏิบัติแตเชาตรู   เขาไปยังบรรณศาลา   นั่งอยูแลว 
ถึงประตูบรรณศาลา   จึงเหาข้ึน  ๓  ครั้ง   ใหทานรูวาตนมาแลว  ก็นอน  
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หมอบอยูที่สวนขางหน่ึง.   เม่ือพระปจเจกพุทธเจากําหนดเวลาออกไปแลว 
สุนัขนั้นก็เดินเหาไปขางหนา ๆ  เทียว   พระปจเจกพุทธเจาเม่ือจะทดลอง 
สุนัข   จึง  (ทําเปน)  เดินไปทางอ่ืนในระหวาง ๆ    ทีนั้น  สุนขัจึงไป 
ยืนเหาขวางหนาของพระปจเจกพุทธเจาน้ันไว   แลวนําทานลงทางนอกน้ี. 
ตอมาในกาลวันหน่ึง    พระปจเจกพุทธเจาเม่ือจะทดลองสุนัขนั้น   จึงเดิน 
ไปสูทางอ่ืนแลว   แมสุนขันั้นจะยืนขวางหามอยูขางหนาก็ไมกลับ   เอาเทา 
กระตุนสุนัขแลวเดินไป:   สุนัขรูวาพระปจเจกพุทธเจาไมกลับ   จึงกลับไป 
คาบชายผานุงฉุดมา  น้ําทานลงสูทางนอกนี้.   สุนัขน้ันไดยังความรักอันมี 
กําลัง  ใหเกดิข้ึนแลวในพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  ดวยประการอยางนี้.  
           ตอมาในกาลอ่ืน     จีวรของพระปจเจกพุทธเจาเกาแลว.    ครั้งน้ัน 
นายโคบาล     จึงไดถวายผาสําหรับทําจีวรแกทาน.     พระปจเจกพุทธเจา 
จึงกลาวกับนายโคบาลน้ันวา      " ผูมอีายุ    ชื่อวาการทําจีวร    อันบุคคล 
ผูเดียวทําไดยาก,   อาตมา  ไปสูสถานที่สบายแลวจักกระทํา." 
           นายโคบาล.  ทานผูเจริญ  นิมนตทําท่ีนี่เถิด. 
           พระปจเจกพุทธเจา.  ผูมีอายุ  อาตมา  ไมอาจ. 
           นายโคบาล.    ทานผูเจริญ       ถากระน้ัน    ทานอยาไปอยูภายนอก 
ใหนานนัก.   
           สุนัขไดยินฟงคําของคนท้ังสองน้ันอยูเหมือนกัน.  
           พระปจเจกพุทธเจากลาวกะนายโคบาลน้ันวา    "จงหยุดเถิด 
อุบาสก"    ใหนายโคบาลกลับแลว    เหาะข้ึนสูเวหาส    บายหนาตอเขา 
คันธมาทน   หลีกไปแลว.  สุนัขแลดูพระปจเจกพุทธเจา  ผูเหาะไปทาง  
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อากาศ   ยืนเหาอยูแลว  เมื่อพระปจเจกพุทธเจาน้ันลับคลองจักษุไป   หทัย 
ก็แตกทําลายลง. 
 

                สนุัขไปเกิดเปนโฆสกเทพบตุร 
           ชื่อวา     สัตวดิรัจฉานทั้งหลายนั้น     เปนสัตวมีชาติซื่อตรง   ไม 
คดโกง;    สวนมนุษยใจคิดไปอยาง    ปากพูดไปอยาง    (ไมตรงกัน) 
เพราะเหตุนั้นแล  นายเปสสะ   ผูเปนบุตรของนายควาญชาง   จึงกลาววา๑  
"ขาแตพระองคผูเจริญ     แทจริง   ขันธบัญจกคือมนุษยนี้รกชัฏ   ขาแต 
พระองคผูเจริญ     แทจรงิ   ขันธบัญจกคือสัตวของเลี้ยงนี้ต้ืน.    สุนัขนั้น 
ทํากาละแลว    ไปเกิดในดาวดึงสภพ    มีนางอัปสร ๑  พันแวดลอม   ได 
เสวยสมบัติใหญ    ก็เพราะเปนสัตวมีความเห็นอันตรง   (และ)   ไม 
คดโกงนั้น   ดวยประการฉะน้ี. 
           เมื่อเทพบุตรนั้นกระซิบที่ใกลหูของใคร ๆ เสียงยอมดังไปไกลได 
๑๖  โยชน    สวนเสียงพูดโดยปกติ    ยอมกลบเทพนครท้ังส้ิน     ซึ่งมี 
ประมาณหม่ืนโยชน.    เพราะเหตุนั้นแล   เทพบุตรนั้น   จึงไดมีนามวา 
"โฆสกเทพบุตร."   ก็นี้เปนผลของอะไร  ?  เปนผลของการเหาดวยความ 
รักในพระปจเจกพุทธเจา.   โฆสกเทพบุตรนั้น  ดํารงอยูในเทพนครน้ันไม 
นานก็เคลื่อนแลว. 
 

                          เหตุทําใหเทพบตุรเคล่ือน  ๔  อยาง 
           จริงอยู    เทพบุตรทั้งหลาย  ยอมเคลื่อนจากเทวโลก    ดวยเหตุ  ๔         
อยาง     คือ:- 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๔.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 235 

           ๑.  ดวยความสิ้นอายุ 
           ๒.  ดวยความสิ้นบุญ 
           ๓.  ดวยความสิ้นอาหาร 
           ๔.  ดวยความโกรธ  
           ในเหตุ ๔  อยางเหลาน้ัน   เทพบุตรองคใดทําบุญกรรมไวมาก 
เทพบุตรองคนั้นเกิดในเทวโลก    ดํารงอยูตราบเทาอายุแลว     ก็เกิด 
ในเทวโลกชัน้สูง ๆ  ข้ึนไป,    อยางนี้    ชื่อวา     ยอมเคลื่อนดวยความ 
สิ้นอายุ.     เทพบุตรองคใดทําบุญไวนอย;         บุญน้ันของเทพบุตรนั้น 
ยอมส้ินไปเสียในระหวางเทียว  เหมือนธัญชาติ  ทีบุ่คคลใสไวในฉางหลวง 
เพียง  ๔-๕  ทะนานฉะนั้น,     เทพบุตรนั้นยอมทํากาละเสียในระหวาง 
เที่ยว,   อยางนี้    ชื่อวา   ยอมเคลื่อนดวยความส้ินบุญ.   เทพบุตรบางองค 
มักบริโภคกามคุณ   ไมบริโภคอาหาร    เพราะการหลงลืมสติ   มีกายอัน 
เหน่ือยออน   ทํากาละ,    อยางนี้    ชื่อวา   ยอมเคลื่อนดวยการส้ินอาหาร. 
เทพบุตรบางองค  ไมอดทนสมบัติของผูอ่ืน      โกรธเคืองแลวจึงทํากาละ, 
อยางนี้   ชื่อวา  ยอมเคลื่อนดวยความโกรธ. 
 

               โฆสกเทพบุตรไปเกิดในกรุงโกสัมพี 
           ก็โฆสกเทพบุตรนี้   มัวบริโภคกามคุณอยู  หลงลืมสติ   จึงเคลื่อน 
ดวยความสิ้นอาหาร.     ก็แลเคลื่อนเสร็จแลว     ไปถือปฏิสนธิในทองแหง 
หญิงงามเมืองในกรุงโกสัมพี.    ในวันคลอด   นางถามทาสีวา  "นี่อะไร ?" 
เมื่อนางทาสีตอบวา    "ลกูชาย  เจาคะ"    จึงบอกใหนางทาสีเอาไปท้ิงดวย 
คําวา   "เจาจงเอาทารกน้ีใสกระดงแลวเอาไปท้ิงท่ีกองหยากเยื่อ "  แทจริง  
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หญิงงามเมืองทั้งหลาย   ยอมเลี้ยงลูกหญิง   ไมเลี้ยงลูกชาย;   เพราะเชื้อสาย 
ของพวกหลอนจะสืบไปได  ก็ดวยลกูหญิง.   กาบาง  สุนัขบาง  ตางพากัน 
จับกลุมแวดลอมเด็กไว.   ดวยผลแหงการเหา   อันเกิดแตความรักในพระ- 
ปจเจกพุทธเจา   สัตวตัวหนึ่งก็ไมอาจเขาใกลได.   ในขณะนั้น  คนผูหน่ึง 
ออกไปนอกบานเห็นการจับกลุมของกาและสุนัขน้ัน   คิดวา  "นี่มันเหตุ 
อะไรกันหนอ ?"     จึงเดินไปท่ีนั้น    เห็นทารก   หวนไดความรักเหมือน 
ดังลูก    จึงนําไปสูเรือนดวยดีใจวา  " เราไดลูกชายแลว." 
 

            นางกาลีนําโฆสกทารกไปใหโคเหยียบ 
           ในกาลครั้งนั้น   เศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี   ไปสูราชตระกูล   พบ 
ปุโรหิตเดินมาแตพระราชวัง    จึงถามวา  "ทานอาจารย    วันนี้ทานได 
ตรวจตราดูความประกอบของดาวนักษัตร๑     อันเปนเหตุเคราะหดีเคราะห- 
รายแลวหรือ ?" 
           ปุโรหิต.   จะ  ทานมหาเศรษฐี.  กิจอะไรอ่ืนของพวกเราไมมี. 
           เศรษฐี.    อะไรจะมีแกชนบทหรือ ?  ทานอาจารย. 
           ปุโรหิต.   อยางอ่ืนไมมี,    แตเด็กที่เกิดในวันนี้    จักไดเปนเศรษฐี  
ผูประเสริฐในเมืองนี้. 
           ครั้งน้ัน  ภรรยาของเศรษฐีมีครรภแก,  เพราะฉะนั้น   เศรษฐีนั้น  
จึงสงคนใชไปสูเรือนโดยเร็วดวยคําวา     " จงไป   จงทราบภรรยาของเรา   
นั้นวา    ตลอดแลว   หรือยังไมตลอด,"   พอทราบวา " ยังไมตลอด," 
เฝาพระราชาเสร็จแลว       รีบกลับบาน      เรียกหญิงคนใชชื่อกาลีมาแลว 
 
๑. ติถิกรณนกขฺตฺตโยโค   ความประกอบแหงนักษัตรอันเปนเคร่ืองกระทําซ่ึงดิถี.  
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ใหทรัพย  ๑  พัน  กลาววา     เจาจงไป  จงตรวจดูในเมืองนี้    ใหทรัพย 
๑  พัน     พาเอาเด็กที่เกิดในวันนี้มา."    นางกาลีนั้นตรวจตราดู   ไปถึง 
เรือนน้ัน   เห็นเด็กแลว   จึงถามหญิงแมบานวา   " เด็กนี้   เกิดเม่ือไร "  
เมื่อหญิงน้ันตอบวา  " เกิดวันนี้,"  จึงพูดวา  " จงใหเด็กนี้แกฉัน    จึง 
ประมูลราคา  ต้ังแต  ๑ กหาปณะเปนตน  จนถึงใหทรัพย  ๑  พันแลว นําเด็ก 
นั้นไปแสดงแกเศรษฐี.    เศรษฐีคิดวา     " ถาวาลูกของเรา    จักเกิดเปน 
ลูกหญิง.    เราจักใหมันอยูรวมกับลกูสาวของเรานั้น     แลวทําใหมันเปน 
เจาของตําแหนงเศรษฐี;    ถาวาลูกของเราจักเกิดเปนลูกชาย    เราก็จักฆา 
มันเสีย "    ดงัน้ีแลว   จึงใหรับเด็กนั้นไวในเรือน.   ตอมา    ภรรยาของ 
เศรษฐีนั้นตลอดบุตรเปนชาย      โดยลวงไป  ๒-๓ วัน.   เศรษฐีจึงคิดวา 
" เมื่อไมมีเจาเด็กนี้     ลูกชายของเรา    ก็จักไดตําแหนงเศรษฐี,     บัดนี้ 
ควรท่ีเราจักฆามันเสียเถิด "   ดังนี้แลว   จึงเรียกนางกาลีมาแลว   กลาววา 
" แมจงไป    ในเวลาท่ีพวกโคออกจากคอก   เจาจงเอาเด็กน้ีใหนอนขวาง 
ไวที่กลางประตูคอก     แมโคทั้งหลายจักเหยียบมันใหตาย,     แตตองรูวา 
โคเหยียบมันหรือไมเหยียบแลวจึงมา."    นางกาลีนั้น   ไปแลว    พอนาย 
โคบาลเปดประตูคอกเทานั้น  ก็เอาเด็กนั้นใหนอนไว   ตามน้ัน  (เหมือน 
ที่เศรษฐีสั่ง).     โคอุสภะซึ่งเปนนายฝูง     แมออกภายหลังโคทั้งปวงใน 
เวลาอ่ืน  (แต)  ในวันนั้น  ออกไปกอนกวาโคอ่ืนทั้งหมด  ไดยืนครอม 
ทารกไวในระหวางเทาท้ังส่ี.    แมโคต้ังหลายรอย    ตางก็พากันเบียดเสียด 
ขางท้ังสองของโคอุสภะออกไป.    ถงึนายโคบาลก็คิดวา    "เจาโคอุสภะ 
ตัวน้ี   เมื่อกอน  ออกทีหลังโคทุกตัว,   แตวันนี้    ออกไปกอนโคท้ังหมด 
แลวยืนนิ่งอยูที่ประตูคอกเที่ยว,    นั่นจะมีเหตุอันใดหนอ  ?"    จึงเดินไป  
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แลเห็นเด็กนอนอยูภายใตทองโคนั้น      หวนกลับไดความรักเสมือนบุตร 
จึงนําไปสูเรือน   ดวยคิดวา   " เราไดลูกชายแลว."      นางกาลี   ไปแลว 
ถูกเศรษฐีถาม   จึงเลาเรื่องนั้น   อันเศรษฐีกลาววา    "เจาจงไป   จงให 
ทรัพยเขา  ๑  พันแลว  นํามันกลับมาอีก"    ดังน้ีแลว    ใหทรัพย  ๑ พัน 
แลว   ไดนํากลับมาใหอีก. 
 

                         นางกาลีนําโฆสกะไปใหเกวียนทับ 
          ครั้งน้ัน   เศรษฐีกลาวกับนางกาลีวา  " แมกาลี   ในเมืองนี้มีพวก 
เกวียน  ๕๐๐  เลม   ลุกข้ึนแตเชามืด   ยอมไปคาขาย,    เจาจงเอาเด็กนี้ไป 
ใหนอนไวที่ทางเกวียน    (ทางลอ )    พวกโคจักเหยียบมันหรือลอเกวียน 
จักตัด   (ตัวมัน)    พอรูเรื่องของมันแลว     จึงกลับมา."    นางกาลีนั้น 
นําเด็กนั้นไปแลว     ใหนอนอยูที่ทางเกวียน.    ในกาลน้ันหัวหนาเกวียน 
ไดไปขางหนา.  ครั้งน้ัน  พวกโคของเขา   ถึงที่นั้นแลว   ตางพากันสลัด 
แอกเสีย.     แมจะถูกหัวหนายกข้ึนแลวขับไปต้ังหลายครั้ง       ก็ไมเดินไป 
ขางหนา.      เม่ือหัวหนานั้น      พยายามอยูกับโคทั้งสองน้ันอยางนี้เทียว  
อรุณข้ึนแลว    (ก็พอสวาง).   เขาจึงคิดวา     "โคทัง้สองพากันทําเหตุนี้ 
เพราะอะไร ? "  จึงตรวจตราดูทาง  เห็นทารกแลวก็คิดวา    " กรรมของ  
เขาหนักหนอ"   ความยินดีวา "เราไดลูกชายแลว"   จึงนําเด็กนั้นไป 
สูเรือน.  นางกาลีไปแลว   อันเศรษฐีถาม   จึงบอกความเปนไปน้ัน   อัน 
เศรษฐีบอกวา   "เจาจงไปใหทรัพย   (เขา)  ๑  พันแลว    จงนําเด็กนั้น  
กลับมาอีก"   ดังน้ีแลว   ไดกระทําตามน้ันแลว.  
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             นางกาลีนําโฆสกะไปทิ้งที่ปาชาผีดิบ 
          ครั้งน้ัน    เศรษฐีกลาวกะนางกาลีนั้นวา  "บัดนี้     เจาจงนํามัน 
ไปยังปาชาผีดิบ   แลวเอานอนไวในระหวางพุมไม,   มันจักถูกสัตวมีสุนัข 
ปาเปนตนกัด   หรือถูกอมนุษยประหารตายในท่ีนั้น,   เจารูวามันตายแลว 
หรือไมตายเทียว   จึงกลบัมา."   นางกาลีนั้นนําเด็กนั้นไป    ใหนอนอยู 
ที่ปาชาผีดิบแลว   ไดยืนอยู  ณ ที่แหงหนึ่ง.  สุนัขบาง  กาบาง   อมนุษย 
บาง   ไมอาจเขาใกลเด็กนั้นได.   มีคําถามสอดเขามาวา  "ก็มารดาบิดา 
และบรรดาพี่นองเปนตน    ใคร ๆ ชือ่วาผูรักษาของเด็กนั้น    ไมมีมิใช 
หรือ ?  ใครรักษาตัวเด็กนั้นไว  ?"   แกวา  "กรรมสักวาความเหาเทาน้ัน 
ซึ่งเด็กใหเปนไปแลว    ดวยความรักใครในพระปจเจกพุทธเจา    ในเวลา 
เปนสุนัข   รกัษาเด็กไว."  ครั้งน้ัน   นายอชบาลผูหน่ึง   ตอนแมแพะต้ัง 
หลายแสนตัวไปหากิน    เดินไปขางปาชา.    แมแพะตัวหนึ่งเค้ียวกินใบไม 
เปนตน     เขาไปสูพุมไมเห็นทารกแลว    จึงคุกเขาใหนมแกทารก.    แม 
นายอชบาล    จะทําเสียงวา  "เห,  เห"   ก็หาออกไปไม.     เขาคิดวา 
" จักเอาไมตีมันไลออก"  จึงเขาไปสูพุมไม  เห็นแมแพะคุกเขาใหทารกนอย 
กินนมอยู   จึงหวนกลับไดรับความรักในทารกเสมือนบุตร  จึงพาเอาหารก 
นั้นไป   ดวยคิดวา  " เราไดลูกชายแลว,"   นางกาลี   เห็นเหตุนั้นแลว 
จึงไป  ถูกเศรษฐีถามแลว  จึงบอกความเปนไปอันน้ัน อันเศรษฐีกลาววา 
" เจาจงไป    ใหทรัพย    (เขา)  ๑  พันแลว    นํามันกลับมาอีก"    ได 
กระทําตามน้ันแลว. 
 

                    นางกาลีเอาโฆสกะไปโยนเหว 
           ครั้งน้ัน   เศรษฐี   กลาวกะนางทาสีนั้นวา  "แมกาลี  เจาจงเอา  
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เด็กนี้ไป  ข้ึนสูภูเขาอันเปนที่ทิ้งโจร   จงโยนมันลงไปในเหว,   มันกระทบ 
ตองภูเขา   ก็จักเปนทอนเล็กทอนนอย     ตกลงท่ีพ้ืน,   เจารูวา   มันตาย 
แลวหรือไมตาย     จึงกลบัมา."    นางกาลีนั้น    นําเด็กนั้นไปท่ีนั้นแลว 
ยืนอยูบนยอดเขา   โยนลงไปแลว.    ก็พุมไผใหญ   อาศัยทองภูเขานั้นแล 
เจริญโดยเทือกเขาน่ันเอง.    พุมกระพังโหมหนาทึบ   ไดคลุมเบ้ืองบนพุม  
ไผนั้นไว.  ทารกเมื่อตก  จึงตกลงบนพุมนั้น  เหมือนตกลงบนผาขนสัตว 
ในวันนั้น  หวัหนาชางสาน   มีความตองการดวยไมไผ.   เขาไปกับลูกชาย 
เริ่มจะตัดพุมไมนั้น,   เมื่อพุมไมไผนั้นไหวอยู   เด็กก็ไดรองข้ึนแลว.  เขา 
จึงพูดวา   " เหมือนเสียงเด็ก"   จึงข้ึนไปทางหน่ึง  เห็นเด็กนั้น  มีใจยินดี 
จึงพาไปดวยคิดวา      " เราไดลูกชายแลว. "    นางกาลี    ไปสูสาํนักของ 
เศรษฐี    ถูกเศรษฐีนั้นถามแลว     จึงบอกเรื่องนั้น    อันเศรษฐีกลาววา 
" เจาจงไป  เอาทรัพยให  ( เขา)  ๑  พันแลวนํ้ามันกลับมาอีก"   ไดทํา 
ตามน้ันแลว. 
 

                    ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว 
           เมื่อเศรษฐี   ทํากรรมน้ี  ๆ  อยูนั่นเทียว   เดก็เติบใหญแลว.     เขา 
ไดมีชื่อวา     " โฆสกะ."     นายโฆสกะน้ัน    ปรากฏแกเศรษฐีประหน่ึง 
หนามแทงตา.  เศรษฐีไมอาจเพ่ือจะแลดูเขาตรง ๆ ได.  ครั้งน้ัน  เศรษฐี 
ตรองหาอุบายจะฆานายโฆสกะนั้น    จึงไปสูสํานักของนายชางหมอผูสหาย  
ของตน    แลวถามวา   " เม่ือไร     ทานจะเผาเตา ?"     เมื่อเขาตอบวา 
"พรุงน้ี"     จึงกลาววา   " ถากระน้ัน    ทานจงเอาทรัพย  ๑  พันนี้ไว 
แลวจงทําการงานใหฉันสักอยางหนึ่ง."  
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          นายชางหมอ.    การงานอะไร  ?  นาย. 
          เศรษฐี.     ฉันมีบุตรชาติชั่วอยูคนหน่ึง     ฉันจักสงมันมายังสํานัก 
ของทาน,   เมื่อฉะนี้    ทานจงใหมันเขาไปสูหอง   เอามีดอันคมตัดใหเปน 
ทอนนอยทอนใหญ     เอาใสในตุม     แลวเผาในเตา    ทรัพย  ๑ พันนี้ 
เปนเชนกับรางวัลของทาน.   ในภายหลัง   ฉันจักทําส่ิงท่ีควรทําแกทานให 
ยิ่งข้ึนอีก. 
          นายชางหมอ.  ไดจะ. 
          ในวันรุงข้ึน  เศรษฐีจึงเรียกนายโฆสกะมาแลว  กลาววา  "พอเมื่อ 
วานน้ี   ฉันสั่งการงานนายชางหมอไวอยางหน่ึง,    เจาจงมา  จงไปยังสํานัก 
ของเขา  แลวพูดอยางนี้วา   "ไดยินวา  ทานจงยังการงานที่คุณพอของผม 
สั่งไวเมื่อวันวานน้ีใหสําเร็จเถิด"   ดังน้ีแลว   ไดสงไปแลว.    นายโฆสกะ 
นั้น  รับวา  "จะ"   ไดไปแลว.   ฝายลูกชายของเศรษฐี   กําลังเลนคลี 
กับพวกเด็ก   เห็นนายโฆสกะน้ัน   เดินไปในที่นั้น    จึงเรียกนายโฆสกะ 
นั้นแลว  ถามวา   " ไปไหน ?   พ่ี"   เม่ือนายโฆสกะบอกวา  " เอาขาว 
ของคุณพอ  ไปสํานักของนายชางหมอ,"   จึงพูดวา   " ฉันจักไปในที่นั้น, 
เด็กเหลาน้ีชนะฉันหลายคะแนนแลว,   พ่ีจงชนะเอาคะแนนคืนใหฉัน. 
          นายโฆสกะ.   พี่กลัวคุณพอ. 
          ลูกเศรษฐี.    อยากลัวพ่ี   ฉันจักนําขาวนั้นไปเอง    พวกเด็กหลาย 
คนชนะฉันแลว   พ่ีจงชิงชัยเอาคะแนนใหฉัน   จนกวาฉันจะกลับมา.   ได 
ยินวา  โฆสกะเปนผูฉลาดในการเลนคลี,   เพราะฉะนั้น  ลูกชายของเศรษฐี 
จึงไดหนวงเหนี่ยวนายโฆสกะน้ันไวอยางนั้น . 
          ฝายโฆสกะน้ันจึงพูดกับลูกชายเศรษฐีนั้นวา      " ถากระน้ันจงไป  
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บอกกับนายชางหมอวา   "ทราบวา   เม่ือวานน้ี   คุณพอผม   สัง่ใหทาน 
ทําการงานไวอยางหน่ึง,     ทานจงยังการงานน้ันใหสําเร็จ"     ดังน้ีแลว 
สงเขาไปแลว.    ลูกชายของเศรษฐีนั้น      ไปยังสํานักของนายชางหมอน้ัน 
ไดกลาวตามส่ังน้ัน.    ครัง้น้ัน    นายชางหมอ     ไดฆาลูกชายเศรษฐีนั้น 
ตามคําส่ังเศรษฐีสั่งไวทีเดียว   แลวโยนไปในเตา. 
        ฝายนายโฆสกะ     เลนตลอดภาคของวัน      พอตกเย็นก็กลับบาน, 
เมื่อเศรษฐีเห็นแลว  จึงถามวา   "ไมไดไปหรือ ?  พอ"   ก็แจงถึงเหตุที่ 
ตนไมไปและเหตุที่นองชายไปใหทราบ.     เศรษฐีฟงคําน้ันแลว    จึงรอง 
ลั่นวา   "อยาไดฆาเลย"   ปานประหน่ึงวา   มีโลหติเดือดพลานในสรีระ 
ทั้งส้ิน  ประคองแขนคร่ําครวญอยูวา   "ชางหมอผูเจริญ  อยาใหเราฉิบหาย 
เสียเลย    อยาใหเราฉิบหายเสียเลย"    ดังน้ี    ไดไปยังสํานักของนายชาง 
หมอนั้นแลว. 
        นายชางหมอ  เห็นเศรษฐีนั้น    มาอยูโดยอาการอยางนั้น  จึงพูดวา 
"นาย  ทานอยาทําเสียงดังไป,   การงานของทานสําเร็จแลว."  เศรษฐีนั้น 
อันความโศกเปรียบดังภูเขาใหญทวมทับแลว    เสวยโทมนัส    มีประมาณ 
มิใชนอย  ดังบุคคลผูมีใจคิดรายตอบุคคลผูไมประทุษรายฉะนั้น. 
 

            ทาํรายผูไมทํารายตอบยอมถึงฐานะ  ๑๐ 
        เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    
              " ผูประทุษรายในทานผูไมประทุษราย      หา 
                 อาชญามิได   ดวยอาชญา   ยอมพลันถึงฐานะ ๑๐  
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        อยางใดอยางหนึ่งทีเดียว  คือ   พึงถึงเวทนาอันหยาบ, 
        ความเสือ่ม,    ความแตกแหงสรรีะ,  ความเจ็บไข 
        อยางหนัก,   ความฟุงซานแหงจิต,   ความขัดของแต 
        พระราชา,   ความกลาวตูอยางทารุณ,   ความเสื่อม 
        รอบแหงหมูญาติ,      ความยอยยับแหงโภคะ,   อีก 
              ประการหน่ึง  ไฟปายอมไหมเรือนของผูนั้น,   เพราะ 
        ความแตกแหงกาย    เขาผูมีปญญาทราม    ยอมเขา 
        ถึงนรก." 
 

                                     อุบายใหมของเศรษฐี 
          แมเชนนั้น      เศรษฐีก็ไมอาจแลดูนายโฆสกะน้ันตรง ๆ  อีกได 
ครุนคิดหาอุบายวา   " อยางไร ?   จึงจะฆามันเสียได."  มองเห็นอุบายวา 
"เราจักสงมันไปยังสํานักของคนเก็บสวย     ( นายเสมียน)     ใน   ๑๐๐ 
บานของเรา   ใหมันตายเสีย"   ดังน้ีแลว    จึงเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บ 
สวยน้ันวา   " ผูนี้เปนลูกชาติชั่วของเรา,   ฆามันเสียแลว   จงโยนลงไปใน 
หลุมคูถ.    เม่ือทําการอยางนี้เสร็จแลว,   ฉันจักรูสิ่งท่ีจะตอบแทนแกทาน 
ลุงในภายหลัง"  ดังน้ีแลว  จึงกลาววา  "พอโฆสกะ   คนเก็บสวยของฉัน 
มีอยูที่บานสวย  ๑๐๐  บาน,   เจาจงนําเอาจดหมายฉบับนี้ไปใหเขา"  ดังน้ี 
จึงเอาจดหมายผูกไวที่ชายผาของเขา. 
          ก็นายโฆสกะน้ัน     ไมรูจักอักษรสมัย,     เพราะต้ังแตเขาเปนเด็ก 
เศรษฐีก็ครุนคิดฆาเขาเสมอ    (แต)    ไมอาจฆาได,     จักใหเขาศึกษา 
อักษรสมัยไดอยางไร  ?  นายโฆสกะน้ัน   ผูกจดหมายฆาตัวเองไวที่ชายผา  
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ดวยประการฉะน้ี   เมื่อจะออกเดินจึงพูดวา  "คุณพอ  ผมไมมีเสบียงทาง." 
          เศรษฐี.    เจาไมตองมีกิจ    (หวง)    ดวยเสบียงทาง.    ในบาน 
ชื่อโนน    ในระหวางทาง    เศรษฐีผูเปนสหายของขามีอยู    เจาจงไปกิน 
อาหารเชาท่ีเรือนของเขาแลว   จึงเดินตอไป. 
          นายโฆสกะน้ัน   รับวา  "จะ"   ไหวบิดาแลว    ออกเดินไปถึง 
บานน้ัน   ถามถึงเรือนเศรษฐี    เดินไปพบภรรยาของเศรษฐี.    เมื่อนาง 
กลาววา  "เจามาจากไหน ?"   จึงตอบวา    " มาจากในเมือง."  
          ภรรยาของเศรษฐี.   เจาเปนลูกของใคร ? 
          โฆสกะ.  คุณแม  ผมเปนลูกของเศรษฐี  ผูเปนสหายของทาน. 
          ภรรยาของเศรษฐี.  เจาชื่อโฆสกะหรือ ? 
          โฆสกะ.   ขอรับ   คุณแม. 
          พรอมกับเวลาเห็นเทาน้ัน      ความรักใครเหมือนลูกในโฆสกะน้ัน 
บังเกิดแกนางแลว. 
 

             ความรักเกิดข้ึนดวยเหตุ  ๒  ประการ 
          ก็เศรษฐีมีลูกสาวอยูคนหน่ึง,   นางมีอายุราว  ๑๕- ๑๖ ป   รูปราง 
สะสวย     นาเลื่อมใส.    เศรษฐีใหหญิงรับใชไวคนหน่ึงเพ่ือรักษานางแลว 
ใหอยูที่หองมีสิริ  (หองพิเศษ)  ที่พ้ืนชัน้บนแหงปราสาท  ๗  ชัน้    ใน 
ขณะนั้น  ลูกสาวเศรษฐีใชหญิงคนใชไปตลาด.  ครั้งน้ัน ภรรยาของเศรษฐี 
เห็นหญิงทาสีนั้นแลว  ถงึถามวา  "จะไปไหน ?"  เมื่อนางตอบวา  "ขาแต 
แมเจา  ดิฉัน ไปดวยกิจรับใชแหงธิดาของแมเจา"   จึงกลาววา  "เจาจงมา  
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ทางนี้กอน  งดการรับใชไว.  จงลาตั่ง  ลางเทา  ทานํ้ามัน  ปูที่นอน  ให 
บุตรของเรา     จึงทําการรับใชภายหลงั."     นางไดกระทําการตามส่ังแลว. 
ครั้งน้ัน  ลูกสาวของเศรษฐี  ไดดุหญิงรับใชนั้นผูมาชา.  ทีนั้น  หญิงคน 
ใชนั้นเรียนกะนางวา  "แมเจา อยาเพ่ิงโกรธดิฉัน.  บุตรเศรษฐีชื่อโฆสกะ 
มาแลว,   ดิฉันทําส่ิงน้ี ๆ แกเขาแลว   ไปในตลาดน้ันแลวจึงมา."   เพราะ 
ฟงชื่อวา  "โฆสกะ"   ผูบตุรเศรษฐีนั้น   ความรักเฉือนผิวหนังเปนตน 
จดถึงเยื่อในกระดูก   ต้ังข้ึนแกลูกสาวเศรษฐีแลว. 

            ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาสน 
           แทจริง  ลูกสาวเศรษฐีนั้น   เปนภรรยาของนายโฆสกะน้ันในเวลา 
ที่เขาเปนนายโกตุหลิก ไดถวายขาวสุกทะนานหน่ึง แกพระปจเจกพุทธเจา 
ดวยอานุภาพแหงผลทานนั้น  นางจึงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนี้.   ความรัก 
ในปางกอน      ไดทวมทับยึดลูกสาวเศรษฐีนั้นไว      ดวยประการฉะน้ี. 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา 
               "ความรักนั้น   ยอมเกิดดวยเหตุ  ๒ ประการ 
        อยางน้ี    คือ    ดวยความอยูรวมกันในกาลกอน   ๑    
        ดวยการเกื้อกูลกันในกาลปจจุบัน  ๑   เหมือนอุบล 
        (อาศัยเปอกตมและนํ้า)   เกิดในน้ําฉะน้ัน." 
           ทีนั้น   นางจึงถามหญิงสาวใชนั้นวา   " (เดีย๋วน้ี)    เขาอยูที่ไหน 
จะ  ?  แม." 
           หญิงสาวใช.   เขานอนหลับอยูบนที่นอน   (เจาคะ)   แมเจา. 
           ธิดาเศรษฐี.   ก็ในมือของเขา  มีอะไรอยูหรือ  ?    
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          หญิงสาวใช.   มีหนังสืออยูที่ชายผาเจาคะ   แมเจา. 
          ธิดาเศรษฐีนั้นจึงคิดวา   "นั่นจะเปนหนังสืออะไรหนอ  ?" 
เมื่อนายโฆสกะนั้นกําลังหลับอยู,      เมื่อมารดาบิดาไมแลเห็น     เพราะ 
มัวเอาใจสงไปในเรื่องอ่ืน,    ลงไปสูสํานัก     (ของเขา)    แลว    แกเอา 
หนังสือน้ัน  เขาไปยังหองของตน  ปดประตู  เปดหนาตาง  อานหนังสือ 
เพราะนางฉลาดในอักษรสมัย    แลวคิดวา "ตายจริง !   คนเขลา   ผูก 
หนังสือสําหรับฆาตัวที่ชายผาแลวก็เที่ยวไป.       ถาเราไมเห็นหนังสือแลว 
 เขาคงไมมีชีวิตอยู"   ดังน้ี แลว   จึงฉีกหนังสือฉบับนั้นเสีย   เขียนหนังสือ 
อีกฉบับหน่ึง   ตามถอยคําของเศรษฐีวา   " ลูกชายของขาพเจานี้    ชื่อเจา 
โฆสกะ,      จงใหนําเครื่องบรรณาการมาจากบาน      (สวย)  ๑๐๐  บาน 
ทํามงคลกับบุตรสาวเศรษฐีในชนบทนี้      ใหปลกูเรือนข้ึน  ๒  ชั้นในทาม 
กลางบานเปนที่อยูของตน  ทําการรักษาอยางแข็งแรง  ดวยเครื่องลอมคือ 
กําแพงและเครื่องลอมคือบุรุษ,    และจงสงขาวไปใหขาพเจาวา    " การน้ี  
การน้ี   ฉันทําเสร็จแลว. "  เม่ือกรรมอยางน้ีทานทําแลว   ฉันจักรูสิ่งท่ีควร 
ทําแกทานลุงในภายหลัง,   ก็แลครั้นเขียนเสร็จแลว   นางจึงพับ   ลงไปผูก 
ไวที่ชายผาของนายโฆสกะนั้นตามเดิม. 
 

               นายโฆสกะไดภรรยา 
          นายโฆสกะน้ัน   นอนหลับตลอดวัน    ลกุข้ึนบริโภคแลวก็หลีกไป. 
ในวันรุงข้ึน   เขาไปสูบานนั้นแตเชาตรู    แลเห็นนายเสมียนทํากิจในบาน 
อยูทีเดียว.   นายเสมียนนั้นเห็นนายโฆสกะน้ันแลว  จึงถามวา     " อะไร ? 
พอ "   นายโฆสกะน้ัน  กลาววา  " คุณพอของผม สงหนังสือมาถึงทาน"  
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นายเสมียนจึงถามวา   "หนังสือเพ่ือการอะไร ?  พอ  จงบอกมา"   รับเอา 
หนังสือแลว  อานดูก็มีความพอใจ  จึงกลาวกะคหบดีทั้งหลายวา   " ผูเจริญ 
ทั้งหลาย    ขอเชิญทานดูความรักใครในเราของนายเรา.    ทานเศรษฐีสง 
บุตรชายมายังสํานักของเรา  ดวยแจงวา   'จงทํามงคลแกบุตรคนโตของเรา' 
พวกทานจงรีบเอาไมเปนตนมาเร็ว"       ดังน้ีแลว   ใหปลูกเรอืนมีประการ 
ดังกลาวแลวในทามกลางบาน ใหนําเครื่องบรรณาการมาแตบาน ๑๐๐ บาน 
นําลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมาการทํามงคลแลว   จึงสงขาวไปแกเศรษฐี 
วา  " การน้ี    การน้ี    ขาพเจาทําเสร็จแลว." 
 

               เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค 
           เพราะไดฟงขาวนั้น      ความเสียใจอยางใหญ      บังเกดิแกเศรษฐี 
แลววา    " เราใหทําสิ่งใด  สิ่งนั้นไมสําเร็จ,   สิ่งใดมิใหทํา  สิ่งนั้นก็กลับ 
สําเร็จ."  ความเศราโศกนั้น  กับความเศราโศกถึงบุตร   เปนอันเดียวกัน 
เทียว   ยังความรอนในทองใหเกิดข้ึน   ใหเกิดโรคอติสาร๑แลว.   แมลูกสาว 
ของเศรษฐี  ก็บังคับพวกคนวา    " ถาวาใคร ๆ มาจากสํานักของเศรษฐี, 
ทานยังไมบอกแกเราแลว    อยาบอกแกเศรษฐีบุตรกอน.    แมเศรษฐีเลา 
ก็คิดวา  "บัดนี้ เราจะไมทําบุตรชั่วชาติคนนั้นใหเปนเจาของทรัพยสมบัติ 
ของเรา "   ดงัน้ีแลว   จึงบอกนายเสมียนคนหน่ึงวา "ลุง  ฉันปรารถนา 
จะพบบุตรของฉัน,   ทานจงสงคนรับใชไปคนหนึ่ง   ใหเรียกบุตรของฉัน 
มา."  เขารับวา  " ไดจะ"  ใหหนังสือแลว  สงคนผูหน่ึงไป.   ฝายลูกสาว 
ของเศรษฐี  ทราบวาบุรุษนั้นนายืนอยูที่ประตู  ใหเรียกเขามาแลว  ถามวา 
" อะไร ? พอ."  
 
๑.  โรคอันยังโลหิตใหแลนไปยิ่ง,   โรคลงแดง.  
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          คนรับใช.  เศรษฐี  ไมสบาย  เพ่ือจะพบลูกชาย  ใหเรียก (เขา) 
แมเจา. 
          เศรษฐีธิดา.  พอ  เศรษฐียังมีกําลัง  หรือถอยกาํลัง ? 
          คนรับใช.  ยังมีกําลงั  บริโภคอาหารไดอยูกอน  แมเจา. 
          ลูกสาวเศรษฐีนั้น ไมใหบุตรเศรษฐีทราบเทียวใหๆ ที่อยูและเสบียง 
เดินทางแกเขาแลว  กลาววา  "ทานจักไปไดในเวลาท่ีฉันสงไป   จงพักอยู 
กอน. 
          มหาเศรษฐี   ไดกลาวกะนายเสมียนอีกวา  "ลุง  ทานยังไมไดสง 
หนังสือไปยังสํานักบุตรของฉันหรือ  ?" 
          นายเสมียน.  สงไปแลว  นาย  คนผูไปแลว   ยังไมมากอน. 
          เศรษฐี.  ถากระน้ัน  ทานจงสงผูอ่ืนไปอีก. 
          นายเสมียนนั้นสงไปแลว. 
          ลูกสาวของเศรษฐี    ปฏิบัติแมในบุรุษน้ัน     อยางนั้นเหมือนกัน. 
ในกาลน้ัน   โรคของเศรษฐีหนักแลว.    ภาชนะหน่ึงเขา,    ภาชนะหนึ่ง 
ออก. 
          เศรษฐีจึงถามนายเสมียนอีกวา    " ลุง  ทานยังไมไดสงหนังสือไปยัง 
สํานักบุตรของฉันแลวหรือ." 
          นายเสมียน.  สงไปแลว   นาย   แตคนที่ไปยังไมกลับ. 
          เศรษฐี.   ถากระน้ัน  ทานจงสงผูอ่ืนไปอีก. 
          นายเสมียนนั้นสงไปแลว.    ลูกสาวเศรษฐี    ถามประพฤติเหตุนั้น 
แมกะบุรุษผูมาในวาระท่ี  ๓   แลว.       บุรุษผูนั้นบอกวา            "ขาแตนาย 
เศรษฐีปวยหนัก  ตัดอาหารเสียแลว     มีความตายเปนเบื้องหนา,  ภาชนะ  
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หน่ึงออก  ภาชนะหน่ึงเขา."   ลูกสาวของเศรษฐีจึงคิดวา  "บัดนี้เปนเวลา 
ที่เขาควรไปได"   จึงบอกแกเศรษฐีบุตรวา   " ทราบวา คุณพอของทาน 
ปวย."  เมื่อเขากลาววา   " พูดอะไร ?  หลอน "  จึงพูดวา    " ความไม 
สําราญมีแกบิดาของทานนั้น  นาย."                     
          โฆสกะ.  บัดนี ้  ฉันควรทําอยางไร ? 
          เศรษฐีธิดา.   นาย   เราจักถือเครื่องบรรณาการอันเกิดจากบานสวย 
๑๐๐ บาน  ไปเยี่ยมทาน. 
          นายโฆสกะน้ัน  รบัวา  " จะ"   แลวใหคนนําเครื่องบรรณาการมา 
เอาเกวียนบรรทุก  หลีกไปแลว. 
          ครั้งน้ัน   ลูกสาวของเศรษฐีนั้น  พูดกะโฆสกะน้ันวา   "บิดา 
ของทานถอยกําลัง,     เมื่อเราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเทาน้ีไป 
จักเปนการเน่ินชา,    ขอทานจงใหขนบรรณาการน้ีกลับเถิด "    ดังน้ีแลว 
จึงสงบรรณาการน้ันทั้งหมดไปสูเรือนแหงตระกูลของตน     แลวพูดอีกวา 
"นาย  ทานพึงยืนขางเทาแหงบิดาของทาน,   ฉันจักยืนขางเหนือศีรษะ."  
เมื่อเขาไปสูเรือนน่ันเทียว    นางก็บังคับพวกคนของตนวา      "พวกทาน 
จงถือเอาการรักษาทั้งขางหนาเรือนท้ังขางหลังเรือน.       ก็ในเวลาที่เขาไป 
เศรษฐีบุตรไดยืนอยูแลวท่ีขางเทาของบิดา.      สวนภรรยาไดยืนขางเหนือ 
ศีรษะ. 
 

                                 เศรษฐีทํากาละ 
          ในขณะน้ัน   เศรษฐีนอนหงายแลว.   สวนนายเสมียน   เม่ือนวดเทา 
ของเศรษฐีนั้น  จึงพูดวา     "นาย  บุตรชายของทานมาแลว."  
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         เศรษฐี.   เขาอยูที่ไหน ? 
         นายเสมียน.   เขายืนอยูที่ปลายเทา. 
         ครั้งน้ัน     เศรษฐีเห็นบุตรชายน้ันแลว        จึงใหเรียกนายเสมียน 
มาแลว   ถามวา   " ในเรอืนของฉันมีทรัพยอยูเทาไร ?"    เมื่อนายเสมียน 
เรียนวา    " นาย  มีอยู  ๔๐  โกฏิเทาน้ัน,   แตเครื่องอุปโภคบริโภคและ 
บาน  นา  สตัว  ๒  เทา ๔  เทา    ยานพาหนะ    มีอยูจํานวนเทาน้ี  ๆ," 
ใครจะพูดวา "ฉันไมใหทรัพย  มีประมาณเทาน้ีแกโฆสกะบุตรของฉัน," 
(กลับ) พูดวา  " ฉันให." ลูกสาวเศรษฐีฟงคําน้ันแลวคิดวา  " เศรษฐีนี้  
เมื่อพูด  พึงพูดคําอะไรอ่ืน"   เปนเหมือนเรารอนดวยความโศก  สยายผม 
รองไหกลาววา  "คุณพอ  พูดอะไรน่ี,   พวกเราฟงคําของทาน   ชื่อแมนี้, 
พวกเราไมมีบุญหนอ"   ดังน้ีแลว   จึงเอาศีรษะประหารเศรษฐีนั่นที่ทาน- 
กลางอก       ลมลงเอาศีรษะกลิ้งเกลือกอยูที่ทามกลางอกของเศรษฐีนั้น 
แสดงอาการคร่ําครวญ  จนเศรษฐีไมอาจพูดไดอีก.   แมเศรษฐี    ก็ไดทํา  
กาละในขณะนั้นเอง. 
 

      พระเจาอุเทนประทานตําแหนงเศรษฐีแกนายโฆสกะ 
         ชนทั้งหลายสดับวา    " เศรษฐีถึงอนิจกรรมแลว"    จึงไปกราบทูล 
พระเจาอุเทน.  พระเจาอุเทน  ทรงใหทําฌาปนกิจสรีระของเศรษฐีนั้นแลว 
ตรัสถามวา  " ก็ลูกชายหรือลูกหญิงของเศรษฐีนั้น  มีอยูหรือ  ?" 
         ชนทั้งหลายกราบทูลวา   "มีอยู  พระเจาขา   ลูกชายของเศรษฐีนั้น 
ชื่อวา  โฆสกะ,  เศรษฐีนั้น  มอบหมายทรัพยสมบัติทั้งหมดใหแกโฆสกะ 
นั้นแลว  กถ็งึแกอนิจกรรม   พระเจาขา."  พระราชาทรงใหเรียกตัวเศรษฐี-  
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บุตรมาแลวในกาลอ่ืน.    ก็ในวันนั้นฝนตก,  ที่พระลานหลวงมีน้ําขังอยู 
ในที่นั้น ๆ เศรษฐีบุตรไปแลวดวยหวังวา  " จักเฝาพระราชา."   พระราชา 
ทรงเปดพระแกล  ทอดพระเนตรดูนายโฆสกะน้ันเดินมาอยู   ทรงเห็นเขา 
โดดน้ําท่ีพระลานหลวงเดินมา  จึงตรัสถามเขา    ซึ่งมาถวายบังคมแลวยืนอยู 
วา  " พอ  เจาชื่อโฆสกะหรือ ?"    เมื่อเขาทูลวา  " ถกูแลวพระเจาขา" 
ทรงปลอบเขาวา    " เจาอยาเสียใจวา     ' บิดาของเราถึงอนิจกรรมแลว ' 
เราจักใหตําแหนงเศรษฐีอันเปนของบิดาของเจาแกเจาน่ันเอง"   ดังน้ีแลว 
ทรงสงเขาไปวา     " จงไปเถิด   พอ"     และพระราชาไดประทับยืนทอด  
พระเนตรดูเขาซึ่งไปอยูเทียว.    เขาไมโดดน้ําที่เขาโดดในเวลาที่มา  ไดลง 
ไปคอย ๆ. 
          ครั้งน้ัน      พระราชาตรัสสั่งใหเรียกนายโฆสกะนั้นมาจากท่ีนั้นแล 
แลวตรัสถามวา     " เพราะเหตุไรหนอ  ?  พอ   ทานเม่ือมาสูสํานักของเรา 
จึงโดดน้ํามาแลว,    เม่ือไป    เดี๋ยวน้ีลงไปแลว   จึงคอย ๆ   เดินไป." 
นายโฆสกะ   ทลูวา   "เปนอยางนั้น   พระเจาขา     ขาพระพุทธเจา     ยังเปนเด็ก 
ในขณะนั้น,   นี้ชื่อวา  เปนเวลาเลน.  ก็ในกาลน้ี  ขาพระพุทธเจา    ไดรับ 
ทราบตําแหนงจากพระองคแลว .  เพราะฉะน้ัน   การท่ีขาพระองคไมเที่ยว 
เหมือนในกาลกอน  แลวคอย ๆ  ไป  จึงควรในเดี๋ยวน้ี."   
          พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว     ทรงดําริวา   "ชายผูนี้มีปญญา, 
เราจักใหตําแหนงเศรษฐีแกเขาในบัดนี้ เถิด"   ดังน้ีแลว    ประทานโภคะ 
ที่บิดาบริโภคแลว    ไดประทานตําแหนงเศรษฐี     พรอมดวยสรรพวัตถ ุ
๑๐๐ อยาง.  
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               นายโฆสกะรับตําแหนงเศรษฐี 
          นายโฆสกะน้ันยืนอยูบนรถ      ไดการทําประทักษิณพระนครแลว. 
ที่อันนายโฆสกะน้ันแลดูแลว  ๆ ยอมหว่ันไหว.       แมลูกสาวของเศรษฐี 
นั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใชวา   " แมกาลี  สมบติัมีประมาณเทาน้ี   สําเร็จ 
แลวแกบุตรของทาน   ก็เพราะอาศัยเรา." 
          กาล.ี   เพราะเหตุไร ?   แม. 
          เศรษฐีธิดา.    เพราะโฆสกะน้ี     ผูกจดหมายฆาตัวตายไวที่ชายผา 
มาสูเรือนของพวกเรา,    ครั้งน้ัน  ฉันฉีกจดหมายฉบับนั้นของเขา   เขียน 
จดหมายฉบับอ่ืน  เพื่อใหทํามงคลกับฉัน   ทําอารักขาในเขาส้ินกาลเทาน้ี. 
          กาล.ี   แม   ทานรูเห็นเพียงเทานี้,    แตเศรษฐีมุงแตจะฆาเขาต้ังแต 
เขาเปนเด็ก  ก็ไมอาจเพ่ือจะฆาได,  อาศัยนายโฆสกะนี้อยางเดียว   สิ้นทรัพย 
ไปมากมาย.  
          เศรษฐีธิดา.  แม   เศรษฐีทํากรรมหนักหนอ. 
          เศรษฐีธิดาน้ันเห็นนายโฆสกะนั้น  ระทําประทักษิณพระนคร  เขา 
ไปสูเรือน  จึงหัวเราะ  ดวยคิดวา   " สมบัติมีประมาณเทาน้ี  ๆ สําเร็จแลว 
ก็เพราะอาศัยเรา." 
          ครั้งน้ัน    เศรษฐีบุตรเห็นอาการน้ัน    จึงถามวา   " ทานหัวเราะ  
ทําไม ?" 
          เศรษฐีธิดา.   เพราะอาศัยเหตุอันหนึ่ง. 
          เศรษฐีบุตร.  จงบอกเหตุนั้น. 
          เศรษฐีธิดาน้ัน   ไมบอกแลว. 
          เศรษฐีบุตรนั้น  จึงขูวา  " ถาไมบอก จะฟนเจาใหเปน  ๒  ทอน"  
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ดังน้ี  จึงชักดาบออกแลว. 
         เศรษฐีธิดาน้ันจึงบอกวา      "ดฉัินหัวเราะ  ก็เพราะคิดวา   'สมบัติ  
มีประมาณเทาน้ี    นี้   ทานไดแลว   ก็เพราะอาศัยฉัน." 
         เศรษฐี.     ถาวาคุณพอของฉัน     มอบมรดกของตนใหแกฉันแลว 
ทานจะไดเปนอะไรในทรัพยนั้น .    ไดยินวา    เศรษฐี    ไมรูเรือ่งอะไร 
สิ้นกาลเทาน้ี.  เพราะฉะนั้น  จึงไมเชื่อถอยคําของเศรษฐีธิดาน้ัน.  ครั้งน้ัน 
เศรษฐีธิดาน้ัน   ไดเลาเรื่องนั้นทั้งหมด   แกเศรษฐีบุตรนั้นวา     " บิดา 
ของทาน  ใหหนังสือฆา (ตัว)  สงทานมาแลว.  ดิฉันทํากรรมอยางนี้  ๆ 
รักษาทานไวแลว."    เศรษฐีบุตรไมเชื่อ    พูดวา  " ทานพูดไมจริง" 
จึงคิดวา    " เราจักถามแมกาลี"    ดังน้ันแลว    จึงกลาววา   "ไดยินวา 
อยางนั้นหรือ ?   แม."   นางกาลี  จึงกลาววา  " พอ  ต้ังแตทานเปนเด็ก 
เศรษฐีประสงคจะฆาทาน  แตไมอาจเพ่ือจะฆาได,  อาศัยทาน  สิ้นทรัพย 
ไปมากมาย.   ทานพนแลวจากความตายในท่ี  ๗  แหง,   บัดนี้     มาแลว 
จากบานสวย  ถึงตําแหนงเศรษฐี  พรอมกับดวยสรรพวัตถุอยางละ  ๑๐๐." 
         เศรษฐีนั้นฟงคําน้ันแลว    คิดวา      " เราทํากรรมหนักหนอ   เรา 
พนแลวจากความตายเห็นปานน้ีแล  แลวเปนอยูดวยความประมาท  ไมสม-  
ควร,   เราจักไมประมาท"     ดังน้ี   สละทรัพยวันละพัน   เริ่มต้ังทานไว 
เพ่ือคนเดินทางไกลและคนกําพรา   เปนตนแลว. 
         กุฏมพี  ชื่อวามิตตะ   ไดเปนผูขวนขวายในการทานของเศรษฐีนั้น 
แลว. 
                            ความอุบัติของโฆสกเศรษฐี  เปนดังน้ี.  
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             ทําลายฝาเรอืนหนียอมพนอหิวาตก 
         ในกาลนั้น  เศรษฐี  นามวา  ภัททวติยะ  ในภัททวดีนคร  ไดเปน 
อทิฏฐบุพพสหาย๑ของโฆสกเศรษฐีแลว.      โฆสกเศรษฐี     ไดฟงสมบัติ 
และวัยและประเทศของภัททวติยเศรษฐี     ในสํานักของพวกพอคา    ซึ่ง 
มาแลว   จากภัททวดีนคร  ปรารถนาความเปนสหายกับเศรษฐีนั้น  จึงสง 
เครื่องบรรณาการไปแลว.    แมภัททวติยเศรษฐี    ไดฟงสมบัติและวัยและ 
ประเทศของโฆสกเศรษฐี  ในสํานักของพวกพอคา   ซึ่งมาแลว   จากกรุง 
โกสัมพี   ปรารถนาความเปนสหายกับเศรษฐี   จึงสงเครื่องบรรณาการไป 
แลว     เศรษฐีทั้งสองน้ัน   ไดเปนอทิฏฐบุพพสหายกันและกัน    อยูแลว 
อยางนี้.                                                                               
         ในกาลอื่น    อหิวาตกโรคตกแลว     ในเรือนของภัททวติยเศรษฐี 
เมื่ออหิวาตกโรคนั้นตกแลว     แมลงวันยอมตายกอน,   ตอน้ัน    ต๊ักแตน 
หนู  ไก   สกุร  สุนัข   แมว  โค  ทาสหญิง   ทาสชาย   ยอมตายไปโดย  
ลําดับกันทีเดียว.    มนุษยเจาของเรือนยอมตายทีหลังเขาทั้งหมด.    ในชน 
เหลาน้ัน    พวกใดทําลายฝาเรือนหนีไป    พวกน้ันยอมไดชีวิต.    แมใน 
กาลน้ัน  เศรษฐี  ภริยาและลูกสาว   กห็นีไปโดยวิธีนั้น  ปรารถนาจะเห็น 
โฆสกเศรษฐี    จึงดําเนินไปสูกรุงโกสัมพี.   ๓ คนน้ัน   มีเสบียงหมดลง 
ในระหวางทาง   มีสรีระอิดโรยดวยลมและแดด   และดวยความหิวกระหาย 
ถึงกรุงโกสัมพีดวยความลําบาก         อาบนํ้าในสถานอันสบายดวยนํ้าแลว 
ก็เขาไปสูศาลาแหงหนึ่ง   ที่ประตูเมือง. 
         ในกาลครั้งน้ัน      เศรษฐีกลาวกะภริยาวา     " นางผูเจริญ      ผูมา 
 
๑.  เพื่อนท่ีไมเคยพบเหน็กัน.  
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โดยทํานองน้ี      ยอมไมถูกใจแมของแมผูบังเกิดเกลา,    ทราบวา    สหาย  
ของเราสละทรัพยวันละพัน    ใหทานแกคนเดินทาง    คนกําพราเปนตน, 
เราสงลูกสาวไปในท่ีนั้น     ใหนําอาหารมา   บํารงุสรีระในที่นี้แล    สกัวัน 
สองวันแลว    จึงจักเยือนสหาย. "   นางรับวา   " ดแีลว   นาย."    เขาพา 
กันพักอยูที่ศาลาน้ันแล.    ในวันรุงข้ึน    เมื่อเขาบอกเวลาแลว    เมื่อคน 
กําพราและคนเดินทางเปนตน   กําลังไปเพ่ือตองการอาหาร,   มารดาและ 
บิดาจึงสงลูกสาวไปดวยคําวา   " แม     จงไปนําอาหารมาเพ่ือพวกเรา." 
ธิดาของตระกูลที่มีโภคะมาก     ไมละอายเทียว    เพราะความท่ีตนมีความ 
ละอายอันความวิบัติตัดขาดแลว ถือถาดไปเพื่อตองการอาหารกับคนกําพรา 
อันมิตตกุฎมพี  ถามวา  "ทานจักรับกี่สวน ? แม " ก็บอกวา  "๓ สวน." 
ทีนั้น  มิตตกฎุมพี    จึงใหภัตตาหาร  ๓  สวนแกนาง.  เมื่อนางนําภัตมา 
แลว   ทั้ง  ๓  ก็นั่งเพ่ือบริโภครวมกัน.   ครั้งน้ัน   มารดาและลูกสาว   จึง 
กลาวกะเศรษฐีวา  " นาย  อันความวิบัติ   ยอมเกดิข้ึนแมแกตระกูลใหญ, 
อยานึกถึงพวกฉัน    จงบริโภคเถิด,  อยาคิดเลย ."   ออนวอนดวยประการ 
ตาง ๆ  ยังเศรษฐีนั้น  ใหบริโภคแลว   ดวยประการอยางนี้. 
         เศรษฐีนั้นบริโภคแลว       ไมสามารถจะใหอาหารยอยได,      เมื่อ 
อรุณข้ึนไปอยู,   ก็ไดทํากาละแลว.    มารดาและลูกสาว   คร่ําครวญร่ําไห 
ดวยประการตาง ๆ.  ในวันรุงข้ึน  เด็กหญิง  (กุมารกิา)  เดินรองไหไป 
เพ่ือตองการอาหาร    อันมิตตกุฎมพีนั้นเห็นเขาแลว   จึงถามวา  " ทาน 
จักรับกี่สวน ?  แม   จึงบอกวา "  ๒ สวน."  มิตตกฎุมพีนั้น   จึงได    
ให ๒ สวน.   นางนํามาแลว    ก็ออนวอนใหมารดาบริโภค.   มารดานั้น 
อันธิดาของตนนั้นออนวอนอยู      บรโิภคแลว     ไมสามารถจะใหอาหาร  
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ยอยได   ในวันนั้น    ก็ไดทํากาละแลว.   เด็กหญิงผูเดียวเทาน้ัน   รองไห 
ร่ําไร  เปนผูมีความทุกขเพราะความหิว   อันเกิดข้ึนแลวอยางหนัก  เพราะ 
ความเกิดข้ึนแหงทุกขนั้น    ในวันรุงข้ึน  เดินรองไหไปเพ่ือตองการอาหาร 
กับพวกยากจน     อันมิตตกุฎมพีถามวา     "ทานจักรับกี่สวน ?    แม" 
 จึงบอกวา   "สวนเดียว."  มิตตกุฎมพีจํานางผูรับภัตไดทั้ง  ๓  วัน,  เพราะ 
เหตุนั้น     จึงกลาวกะนางวา     " จงฉิบหายเถิด    หญิงถอย    วันนี้เจา 
รูจักประมาณทองของเจาหรือ ?"   ธิดามีตระกูลสมบูรณดวยหิริโอตตัปปะ 
เหมือนตองประหารดวยหอกท่ีอก และเหมือนรดดวยนํ้าดางที่แผล  รองถาม 
วา  " อะไร ?   นาย." 
           มิตตกุฎมพี.   วันกอนเจารับเอาไปแลว  ๓  สวน.   วันวาน ๒ สวน 
วันนี้รับเอาสวนเดียว,  วันนี้    เจารูประมาณทองของตัวแลวหรือ  ? 
           กุลธิดา.  นาย  ทานอยาเขาใจฉันวา   "รับไปเพ่ือตนเองผูเดียว." 
           มิต.   เมื่อเปนเชนน้ี   ทําไมจึงรับเอาไป  ๓  สวน ?  แม. 
           กุล.  ในวันกอน  พวกฉันมีกัน  ๓ คน  นาย,  วานน้ี มี ๒ คน, 
วันนี้   มีฉันผูเดียวเทาน้ัน. 
           มิตตกุฎมพี     จึงถามวา   " ดวยเหตุไร ?"   ฟงเรื่องทั้งหมด   อัน 
นางบอกแลว   ต้ังแตตน  ไมสามารถจะกลั้นน้ําตาไวได   เกิดความเศราใจ 
อยางเหลือเกิน    จึงบอกวา  "แม    เมื่อมีเหตุอยางนี้    อยาคิดไปเลย, 
ทานเปนธิดาของภัททวติยเศรษฐี   ต้ังแตวันนี้ไป  จงเปนธิดาของเราเถิด" 
ดังน้ีแลว  จุมพิตท่ีศีรษะ      นําไปสูที่เรือน   ต้ังไวในตําแหนงธิดาคนโต 
ของตนแลว.  
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                 เพราะทาํรัว้จึงชื่อสามาวดี 
         เศรษฐีธิดาน้ัน     ฟงเสียงอึงคะนึงในโรงทาน   จึงถามวา    " พอ 
ทําไม  พอจึงไมทําชนนี้ใหเงียบเสียงแลวใหทานเลา ?" 
         มิตตกุฎมพี  จึงกลาววา  "ไมอาจเพ่ือทําได  แม." 
         ธ.  อาจ  พอ. 
         ม.  อยางไร ?   แม. 
         ธ.  พอ  ขอทานจงลอมโรงทาน   ติดประตูไว ๒ แหง พอประมาณ 
คนผูเดียวเขาไปไดเทาน้ันแลว    จงบอกวา     " พวกทานจงเขาประตูหน่ึง 
ออกประตูหนึ่ง"   ดวยอาการอยางนี้   ชนทั้งหลายก็จักเงียบเสียง  รับทาน. 
         มิตตกุฎมพีนั้น    ฟงคําน้ันแลว   จึงกลาววา  "อุบายเขาท่ีดี  แม" 
ดังน้ี   ใหกระทําดังน้ันแลว.   แมเศรษฐีธิดาน้ัน  ในกาลกอน   ชื่อสามา, 
แตเพราะนางใหกระทํารั้ว    จึงชื่อวา    สามาวดี,    จําเดิมแตนั้น     ความ  
โกลาหลในโรงทาน  ก็ขาดหายไป.  โฆสกเศรษฐีไดฟงเสียงนั้น   ในกาล 
กอน    ก็พอใจวา   " เสียงในโรงทานของเรา,"     แตเมื่อไมไดยินเสียง 
๒- ๓  วัน    จึงถามมิตตกุฎมพี    ผูมาสูที่บํารุงของตนวา " ทานเพ่ือคน 
กําพราและเพ่ือคนเดินทางไกลเปนตน  อันทานยังใหอยูหรือ ?" 
          มิตตกฎุมพี.   ขอรบั  นาย. 
          โฆสกเศรษฐี.   เม่ือเปนเชนนี้   ทําไม    ฉันจึงไมไดยินเสียง  ๒-๓ 
วัน ? 
          มิต.   ฉันทําอุบาย  โดยอาการที่พวกเขาจะไมมีเสียงรับกัน. 
          โฆ.   เม่ือเปนเชนนี้   เพราะเหตุไร  ทานจึงไมทําในกาลกอนเลา ? 
          มิต.   เพราะไมรู  นาย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 258 

         โฆ.  เด๋ียวน้ี   ทานรูไดอยางไร ? 
         มิต.  ลกูสาวของฉันบอกให  นาย. 
         โฆ.  อันลูกสาวของทาน  ที่ฉันไมรูจัก  มีอยูหรือ ? 
         มิตตกุฎมพีนั้น    เลาเรื่องของภัททวติยเศรษฐีทั้งหมด    จําเดิมแต 
เกิดอหิวาตกโรคแลว ก็บอกความท่ีตนต้ังธิดาของเศรษฐีนั้นไวในตําแหนง 
ลูกสาวคนโตของตน. 
         ครั้งน้ัน    เศรษฐีกลาวกะมิตตกุฎมพีนั้นวา     " เมื่อเปนเชนนี้  
เพราะเหตุไร    ทานจึงไมบอกแกฉัน ?    ธิดาแหงสหายของฉัน   กช็ื่อวา 
ธิดาของฉัน "  ดังน้ีแลว   ใหเรียกนางสามาวดีนั้นมาถามวา  " แม  ทาน 
เปนลูกสาวเศรษฐีหรือ  ?" 
         สามาวดี.  จะ   พอ.  
         โฆสกเศรษฐี    กลาววา    " ถากระน้ัน    เจาอยาคิดไป   เจาเปน  
ธิดาของฉัน "     ดังน้ี    จุมพิตนางสามาวดีนั้นที่ศีรษะ     ใหหญิง  ๕๐๐ 
แกนางสามาวดีนั้น    เพ่ือประโยชนแกความเปนบริวาร    ต้ังนางสามาวดี 
นั้นไวในตําแหนงธิดาคนโตของตนแลว. 
 

           พระเจาอุเทนไดอัครมเหสี 
         อยูมา  ณ  กาลวันหน่ึง     ในนครน้ัน     ประกาศนักขัตฤกษแลว 
ก็ในงานนักขัตฤกษนั้น      แมกลุธิดาท้ังหลาย     ผูมิไดออกไปภายนอก  
ตางพากันเดินไปสูแมน้ํา   อาบนํ้ากับดวยบริวารของตน ๆ.  เพราะเหตุนั้น 
ในวันนั้น      แมนางสามาวดี     อันหญิง  ๕๐๐  แวดลอมแลวก็ไดไปเพ่ือ 
อาบนํ้า  โดยทางพระลานหลวงเชนเดียวกัน.   ฝายพระเจาอุเทน   ประทับ  
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อยูที่สีหบัญชร๑       ทอดพระเนตรเห็นนางสามาวดีนั้น      จึงตรัสถามวา 
" พวกน้ี"  หญิงฟอนของใคร ?" 
        ราชบุรษุ  ทูลวา   " ไมเปนหญิงฟอนของใคร  พระเจาขา." 
        อุ.  เมื่อเปนเชนนี้  เปนลูกสาวของใครเลา ? 
        ร.  เปนลูกสาวของโฆสกเศรษฐี  พระเจาขา   นางนั้นชื่อสามาวดี. 
        พระเจาอุเทน       พอทอดพระเนตรเห็น      ก็ทรงเกิดพระสิเนหา 
จึงรับสั่งใหสงสาสนไปใหเศรษฐีวา   " ไดยินวา    ขอทานเศรษฐี   จงสง 
ธิดามาใหแกฉัน."  
        ศ.   สงไมได   พระเจาขา. 
        อุ.  ไดยนิวา    ขอทานเศรษฐีอยาทําอยางนี้เลย,    ขอทานเศรษฐี 
จงสงมา   จงได. 
        ศ   พวกขาพระพุทธเจา   ชื่อวาคฤหบดี   ใหไมได   ก็เพราะกลัว 
ภัยคือการโบยตีครานางกุมาริกา  พระเจาขา. 
        พระราชาทรงกริ้ว    จึงรับสั่งใหตีตราเรือน    จับเศรษฐีและภริยา 
ของเศรษฐีที่มือใหทําไว  ณ ภายนอก.     นางสามาวดีอาบนํ้าแลวกลับมา 
ไมไดโอกาสเพ่ือเขาสูบานได   จึงถามวา  "นี่อะไร  ? พอ"  บดิาตอบวา  
" แม   ในหลวง   สงสาสนมา   เพราะเหตุแหงเจา.   เม่ือพวกเรา   กลาววา 
' ไมให '     จึงรับสั่งใหตราเรือน     แลวรับสั่งใหทําพวกเราไว  ณ  ภาย- 
นอก."  นางสามาวดีจึงกลาววา    " พอ กรรมหนักอันพอทําแลว,  ธรรมดา 
พระราชา    เมื่อสงสาสนมาแลว    ไมควรทูลวา      'ไมให'    ควรทูลวา 
' ถาพระองคจะทรงรับธิดาของขาพระพุทธเจาพรอมทั้งบริวาร   ก็จะถวาย  
 
๑.  หนาตาง.  
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สิพอ."    เศรษฐีกลาววา  "ดีละ    แม   เมื่อเจาพอใจ  พอก็จักทําตาม 
อยางนั้น"   ดังน้ีแลว  จึงใหสงสาสนไปถวายพระราชาตามน้ัน.  
         พระราชา    ทรงรับวา     " ดีแลว"     ทรงนํานางสามาวดีนั้นมา 
พรอมท้ังบริวาร    ทรงอภิเษก    ต้ังไวในตําแหนงอัครมเหสีแลว.     หญิง 
ที่เหลือ  ก็ไดเปนบริวารของนางเหมือนกัน. 
                              นี้เปนเรื่องของนางสามาวดี. 
 

                 พระเจาอุเทนถูกจับ 
         ก็พระเจาอุเทน    ไดมีพระราชเทวีอีกพระองคหน่ึง    ทรงพระนาม  
วา     พระนางวาสุลทัตตา      เปนพระราชธิดาของพระเจาจัณฑปชโชต.   
ความพิสดารวา    ในเมืองอุชเชนี   มีพระราชาทรงพระนามวา   พระเจา 
จัณฑปชโชต.    วันหน่ึง    พระองคเสด็จมาจากพระราชอุทยาน     ทอด 
พระเนตรดูสมบัติของพระองคแลว   ตรัสวา    " สมบัติเชนนี้   ของใคร ๆ 
แมอ่ืน  มีไหมหนอ ?"  เมื่ออํามาตยกราบทูลวา  " นี่จะชื่อวาสมบัติอะไร ? 
สมบัติของพระเจาอุเทนในเมืองโกสัมพีมากย่ิงนัก"     ดังน้ีแลว    ตรัสวา 
" ถาอยางนั้น     เราจักจับพระเจาอุเทนนั้น." 
         อํามาตย.   ใคร ๆ กไ็มสามารถจับทาวเธอได  พระเจาขา. 
         พระราชา.  เราจักทําอุบายบางอยาง  จับใหได.  
         อํามาตย.  ไมสามารถดอก  พระเจาขา. 
         พระนราชา.   เพราะเหตุอะไรเลา  ?   
         อํามาตย.  เพราะพระเจาอุเทนน้ัน  รูศลิปะ   ชื่อหัสดีกันต,   ทรง 
รายมนตแลวดีดพิณหัสดีกันตอยู    จะใหชางหนีไปก็ได,    จะจับเอาก็ได,  
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ผูที่พรั่งพรอมดวยพาหนะชางชื่อวาเชนกับทาวเธอ  เปนไมมี. 
         พระราชา.   เราไมอาจที่จะจับเขาไดหรือ ? 
         อํามาตย.     พระเจาขา     หากพระองคมีความจํานงพระทัยฉะนี้  
โดยสวนเดียวแลว,   ถาเชนนั้น  ขอพระองคจงรับสั่งใหนายชางทําชางไม 
ข้ึน    แลวสงไปยังที่อยูของพระเจาอุเทนนั้น ;  ทาวเธอทรงสดับถึงพาหนะ 
ชางหรือพาหนะมาแลว    ยอมเสด็จไป    แมสูที่ไกล,    เราจักสามารถจับ 
ทาวเธอผูเสด็จมาในท่ีนั้นได. 
         พระราชาตรัสวา     " อุบายน้ี   ใชได"    ดังน้ีแลว     จึงรับสั่งให 
นายชางทําชางยนตสําเร็จดวยไม      เอาผาเกาหุมขางนอก     แลวทําเปน 
ลวดลาย  ใหปลอยไปท่ีรมิสระแหงหนึ่ง   ในที่ใกลแวนแควนของพระเจา 
อุเทนน้ัน.   บุรุษ ๖๐  คนเดินไปมาภายในทองชาง,   พวกเขานํามูลชางมา 
ทิ้งไวในที่นั้น ๆ.  พรานปาคนหนึ่งเห็นชางแลวก็คิดวา    "ชางนี้    คูควร 
แกพระเจาแผนดินของเรา"    ดังน้ีแลว    จึงไปกราบทูลพระเจาอุเทนวา 
" พระเจาขา    ขาพระองคพบชางตัวประเสริฐซึ่งเผือกลวน   มสีวนเปรียบ 
ดวยยอดเขาไกรลาศ      คูควรแกพระองคทีเดียว."      พระเจาอุเทน 
ใหพรานปานั้นแลเปนผูนําทาง  ข้ึนทรงชางพรอมดวยบริวาร    เสด็จออก 
ไปแลว  เหลาจารบุรุษ    ทราบการเสด็จมาของทาวเธอ  จึงไปกราบทูล 
แดพระเจาจัณฑปชโชต.    พระเจาจัณฑปชโชตนัน้เสด็จมาแลว     ซุมพล 
นิกายไว  ๒  ขาง    ปลอยวางไวตรงกลาง.    พระเจาอุเทนไมทรงทราบถึง 
การเสด็จมาของทาวเธอ   จึงติดตามชางไป.    มนษุยที่อยูขางใน    รีบพา 
ชางไมหนีไปโดยเร็ว    เม่ือพระราชา    ทรงรายมนตดีดพิณอยู,    ชางไม 
ทําเหมือนไมไดยินเสียงแหงสายพิณ      หนีไปถายเดียว.      พระราชาไม  
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อาจทันพระยาชางได  จึงเสด็จข้ึนมาติดตามไป.   เมื่อทาวเธอรีบตามไปโดย 
เร็ว    พลนิกายก็ลาหลัง.    พระราชาไดเปนผู   ( เสด็จ)   พระองคเดียว 
เทาน้ัน.  ครั้งน้ันเหลาบุรุษของพระเจาจัณฑปชโชต  ซึ่งดักซุมอยูแลว  ณ ๒ 
ขาง (ทาง ) จึงจับทาวเธอถวายพระเจาแผนดินของตน.  ตอมา  พลนิกาย  
ของทาวเธอ     ทราบวา     พระราชาของตนตกไปสูอํานาจแหงขาศึกแลว 
จึงต้ังคายอยูภายนอก. 
 

    พระเจาจัณฑปชโชตทรงใหพระธิดาเรียนมนต 
         ฝายพระเจาจัณฑปชโชต     ทรงส่ังใหจับพระเจาอุเทนอยางจับเปน  
แลวขังไวในเรือนขังโจรหลังหนึ่ง    ใหปดประตูเสีย    ทรงด่ืมน้ําชัยบาน  
ตลอด ๓ วัน.  ในวันที ่๘  พระเจาอุเทนทรงถามพวกผูคุมวา 
         "พอทั้งหลาย  พระเจาแผนดินของพวกเจาไปไหนเสีย." 
         พวกผูคุม.  พระเจาแผนดิน   ทรงด่ืมน้ําชัยบาน    ดวยทรงยินดีวา 
เราจับปจจามิตรได. 
         พระเจาอุเทน.  พระเจาแผนดินของพวกเจามีกิริยาชางกระไร    ดัง 
ผูหญิง,   การจับพระเจาแผนดินผูเปนศัตรูกันไดแลว  จะปลอยหรือฆาเสีย  
จึงควรมิใชหรือ ?  นี่สิ  กลับใหเรานั่งทนทุกข   แลวไปนั่งด่ืมน้ําชัยบาน 
เสีย. 
         ผูคุมเหลาน้ัน   ก็พากันไปทูลเนื้อความน้ันแดพระราชา   พระองค 
เสด็จไปตรัสถามวา   " ไดยินวา  ทานพูดอยางนี้   จริงหรือ ?" 
         อุเทน.   ถูกแลว   ทานมหาราชเจา. 
         จัณฑปชโชต.  ดีละ  เราจักปลอยทาน,  ทราบวา     ทานมีมนต 
เชนนี้,  ทานจักไหมมนตนั้นแกเราไหม  ?  
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         อุ.  ตกลง   ขาพเจาจักให.   ในเวลาเรียน  จงไหวขาพเจาแลวเรียน 
มนตนั้น;    ก็ทานจักไหวขาพเจาหรือไมเลา ? 
         จ.  เราจักไหวทานทําไมเลา ? 
         อุ.  ทานจักไมไหวหรือ  ? 
         จ.  เราจักไมไหว. 
         อุ.  แมขาพเจา  ก็จักไมให. 
         จ.  เมื่อเปนเชนนี้   เราจักลงราชอาชญาแกทาน. 
         อุ.  เชญิทําเถิด,      ทานเปนอิสระแกรางกายของขาพเจา,      แตไม 
เปนอิสระแกจิต. 
         พระราชาทรงสดับถอยคําอันองอาจของทาวเธอแลว      จึงทรงดําริ 
วา   " เราจักเรียนมนตของพระเจาอุเทนนี้   ไดอยางไรหนอ ?"  แลวทรง 
คิดไดวา  " เราไมอาจใหคนอ่ืนรูมนตนี้,     เราจักใหธิดาของเราเรียนใน 
สํานักพระเจาอุเทนน้ี   แลวจึงเรียนในสํานักของนาง."  ลําดับนั้น  ทาวเธอ 
จึงตรัสกะพระเจาอุเทนน้ันวา      "ทานจักใหแกคนอ่ืนผูไหวแลวเรียนเอา 
หรือ ?" 
         อุ.  อยางนั้น  ทานมหาราช. 
         จ.  ถากระน้ัน  ในเรอืนของเรามีหญิงคอมอยูคนหน่ึง,  ทานยืนอยู 
ภายนอกมาน  จงบอกมนตแกหญิงน้ัน  ผูนั่งอยูภายในมานเถิด. 
         อุ.  ดีละ   ทานมหาราช    นางจะเปนคนคอมหรือคนงอย    กช็าง 
เถอะ,   เมื่อนางไหว,   ขาพเจาจักให. 
         ลําดับนั้น    พระราชาเสด็จไปตรัสบอกพระนางวาสุลทัตตาราชธิดา 
วา     " ลูกหญิง      ชายเปนโรคเรื้อนนํ้าเตาคนหนึ่ง     รูมนตหาคามิได,  
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พอไมอาจที่จะใหคนอ่ืนรูมนตนั้นได,      เจาจงนั่งภายในมานไหวชายน้ัน 
แลวเรียนมนต,    ชายน้ัน  ยืนอยูภายนอกมาน    จักบอกแกเจา,      พอจัก 
เรียนจากสํานักของเจา."     พระเจาจัณฑปชโชตนั้นตรัสทําใหพระราชธิดา 
เปนหญิงคอม  ฝายพระเจาอุเทนใหเปนชายโรคเรื้อนนํ้าเตาอยางนี้   เพราะ 
ทรงเกรงคนท้ังสองน้ันจะทําสันถวะกันและกัน.    พระเจาอุเทนนั้นประทับ 
ยืนอยูนอกมานเทียว       ไดตรัสบอกมนตแกพระนางผูไหวแลวน่ังภายใน 
มาน. 
 

        พระอัครมเหสีองคที่  ๒  ของพระเจาอุเทน 
         ตอมาวันหน่ึง     พระเจาอุเทนตรัสกะพระนาง      ผูแมอันทาวเธอ 
ตรัสบอกบอยๆ ก็ไมสามารถจะกลาวบทแหงมนตไดวา  "เหวย    อีหญิง 
คอม !  ปากของมึงมีริมขอบและกระพุงแกมอันหนานัก,   มึงจงวาไปอยาง 
นี้."   พระนางทรงกริ้ว  จึงตรัสวา  " เหวย  อายข้ีเรื้อน    ชั่วชาติ    มึง 
พูดอะไร ?  คนเชนกูนะหรือ  ชื่อวาหญิงคอม ?"   ดังน้ีแลว    ทรงยกมุม 
มานข้ึน,    เม่ือพระเจาอุเทนตรัสถามวา       " ทานเปนใคร ?"     จึงตรัส 
บอกวา  "เราชื่อ  วาสุลทตัตา    ธิดาของพระเจาแผนดิน." 
         พระเจาอุเทน.    บดิาของทาน    เม่ือตรัสถึงทานแกเรา    ก็ตรัสวา 
"หญิงคอม." 
         วาสุลทัตตา.    แมเมือ่ตรัสแกเรา  พระบิดาก็ทรงกลาวกระทําใหทาน 
เปนคนโรคเร้ือนนํ้าเตา.  ทั้งสององคนั้น  ทรงดํารวิา  "คําน้ัน  ทาวเธอ 
คงจักตรัสดวยเกรงเราจะทําสันถวะกัน"  แลวก็ทรงทําสันถวะกันในภายใน 
มานน่ันเอง.  
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         จําเดิมแตนั้น   การเรียนมนตหรอืการเรียนศิลปะจึงไมมี. 
         ฝายพระราชาทรงถามพระธิดาเปนนิตยวา      " เจายังเรียนศิลปะ 
อยูหรือ ?   ลกู." 
         พระนางตรัสวา    "ขาแตพระบิดา กระหมอมฉันยังเรียนอยู  เพคะ." 
         ตอมา    วันหน่ึง   พระเจาอุเทนตรัสกะพระนางวา "นางผูเจริญ  
ชื่อวาหนาท่ีซึ่งสามีพึงกระทํา    มารดาบิดา    พ่ีนองชาย   และพี่นองหญิง 
ไมสามารถจะทําไดเลย;     หากเธอจักใหชีวิตแกเรา,   เราจักใหหญิง  ๕๐๐ 
นางเปนบริวาร   แลวใหตําแหนงอัครมเหสีแกเธอ." 
         พระนางตรัสวา    " ถาพระองค    จักอาจเพ่ือต้ังอยูในพระดํารัสนี้, 
หมอมฉันก็จักถวายทานน้ีแดพระองค." 
         พระเจาอุเทนตรัสตอบวา   "พระนองหญิง   เราจักอาจ." 
         พระนางทรงรับพระดํารัสวา   "ตกลง   เพคะ"   ดังน้ีแลวก็เสด็จ 
ไปสูสํานักพระราชบิดา  ถวายบังคมแลว    ไดยืนอยูขางหน่ึง.   ลําดับนั้น 
ทาวเธอตรัสถามพระนางวา   " ศลิปะสําเร็จแลวหรือ ?   ลูกหญิง." 
         วาสุลทัตตา.   ขาแตพระบิดา   ศลิปะยังไมสําเร็จกอน   เพคะ. 
         ลําดับนั้น   พระเจาจัณฑปชโชต   ตรัสถามพระนางวา  " ทําไมเลา 
ลูกหญิง ?"   
         วาสุลทัตตา.   ขาแตพระบิดา  กระหมอมฉันควรจะไดประตูประตู ๑ 
กับพาหนะตัว  ๑. 
         จัณฑปชโชต.   นี ้   เปนอยางไรเลา   ลูกหญิง ? 
         วาสุลทัตตา.    ขาแตพระบิดา  ทราบวา   มีโอสถขนานหน่ึงจะตอง 
เก็บในเวลากลางคืน  ดวยสัญญาดวงดาว   เพ่ือประโยชนเปนอุปการะแหง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 266 

มนต,  เพราะฉะนั้น     ในเวลาท่ีหมอมฉัน   ออกไปในเวลาหรือนอกเวลา 
จึงควรท่ีจะไดประตูประตูหน่ึง   กับพาหนะตัวหน่ึง. 
         พระราชาตรัสรับวา   "ได." 
         พระเจาอุเทนและพระนางวาสุลทัตตาน้ัน      ไดทรงยืดประตูหน่ึง 
ซึ่งตนพอใจ    ไวในเง้ือมมือแลว.  
 

             พาหนะ  ๕  ของพระเจาจัณฑปชโชต       

         ก็พระราชา  มีพาหนะทั้ง  ๕  คือ :- 
         นางชางตัว ๑   ชื่อ  ภัททวดี   ไปไดวันละ  ๕๐  โยชน. 
         ทาสชือ่วา  กากะ  ไปได  ๖๐ โยชน. 
         มา ๒ ตัว  คือ  มาเวลกังสิ  และมามุญชเกสิ  ไปได  ๑๐๐  โยชน 
         ชางนาฬาคิรี  ไปได   ๑๒๐ โยชน.    
 

        ประวัติที่จะไดพาหนะเหลาน้ัน 
         ดังไดยินมา  พระราชาพระองคนั้น ในเมื่อพระพุทธเจายังมิไดทรง 
อุบัติข้ึน  ไดเปนคนรับใชของอิสรชนผูหน่ึง.  ตอมา   วันหน่ึงเมื่ออิสรชน 
ผูนั้น  ไปนอกพระนคร   อาบนํ้าแลวมาอยู,  พระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง 
เขาไปสูพระนครเพื่อบิณฑบาต    ไมไดภิกษาเลยสักอยางหนึ่ง     เพราะ 
ชาวเมืองทั้งสิ้นถูกมารดลใจ       มีบาตรตามท่ีลางไวแลว       (เปลา) 
ออกไป.  ลําดับนั้น  มารเขาไปหาพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  ดวยเพศท่ีไมมี 
ใครรูจัก   แลวถามทานในขณะท่ีทานถึงประตูพระนครวา  "ทานเจาขา 
ทานไดอะไร ๆ   บางไหม ?"   พระปจเจกพุทธเจา  ตอบวา   "ก็เจาทํา 
อาการคืออันไมไดแกเราแลวหรือมิใชหรือ ?"  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 267 

         ม.   ถากระน้ัน   ขอทานจงกลับเขาไปอีก,    คราวนี้     ขาพเจาจัก 
ไมทํา. 
         ป.   เราจักไมกลับอีก. 
         ก็ถาพระปจเจกพุทธเจาน้ันพึงกลับไปไซร     มารน้ันจะพึงสิงราง 
ของชาวเมืองทั้งส้ิน   แลวปรบมือทําการหัวเราะเยยอีก,   เมื่อพระปจเจก- 
พุทธเจาไมกลับ      มารก็หายไปในท่ีนั้นเอง.       ขณะนั้นอิสรชนผูนั้น 
พอเห็นพระปจเจกพุทธเจา  ผูมาอยูดวยทั้งบาตรตามท่ีลางไวแลว  (เปลา) 
จึงไหว  แลวถามวา   "ทานเจาขา  ทานไดอะไร ๆ บางไหม ?"   ทาน 
ตอบวา "ผูมีอายุ   ฉันเท่ียวไปแลว  ออกมาแลว."   เขาคิดวา  "พระ- 
ผูเปนเจา  ไมตอบคําท่ีเราถาม  กลับกลาวคําอ่ืนเสีย,    ทานคงจักยังไมได 
อะไร ๆ."  ในทันใดนั้น  เขาแลดูบาตรของทาน  เห็นบาตรเปลา  ก็เปน 
ผูแกลวกลา    แตไมอาจรับบาตร   เพราะยังไมรูวา    ภัยในเรือนของตน 
เสร็จแลวหรือยังไมเสร็จ    จึงกลาววา " ทานเจาขา  ขอทานจงรอหนอย" 
ดังน้ีแลว   กไ็ปสูเรือนโดยเร็ว   ถามวา    "ภัตสําหรับเราเสร็จแลวหรือ ?" 
เมื่อคนรับใชตอบวา   " เสร็จแลว"    จึงกลาวกะคนรับใชนั้นวา  "พอ 
คนอ่ืนที่มีความเร็วอันสมบูรณกวาเจาไมมี,      ดวยฝเทาอันเร็ว      เจาจง 
ไปถึงพระผูเปนเจาน้ัน    กลาววา   ' ทานเจาขา     ขอทานจงใหบาตร,'  
แลวรับบาตรพาโดยเร็ว."    เขาว่ิงไปดวยคําส่ังคําเดียวเทาน้ัน    รับบาตร 
นํามาแลว.    แมอิสรชนทาํบาตรใหเต็มดวยโภชนะของตน    แลวกลาววา 
"เจาจงรีบไป   ถวายบาตรน้ีแกพระผูเปนเจา  เราจะใหสวนบุญ     แตทาน 
นี้  แกเจา."    เขารับบาตรนั้นแลวไปดวยฝเทา (เร็ว) ถวายบาตรแกพระ- 
ปจเจกพุทธเจา  ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ  แลวกลาววา  "ทานเจาขา  
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เวลาจวนแจแลว,   ขาพเจาไปและมา     ดวยฝเทาอันเร็วยิ่ง,     ดวยผลแหง 
ฝเทาของขาพเจาน้ี    ขอพาหนะท้ังหลาย ๕  ซึ่งสามารถจะไปได  ๕๐ โยชน 
๖๐  โยชน   ๑๐๐ โยชน   ๑๒๐  โยชน     จงเกิดข้ึนแกขาพเจา,     อน่ึง 
รางกายของขาพเจาผูมาอยูและไปอยู    ถูกแสงแหงดวงอาทิตยแผดเผาแลว, 
ดวยผลแหงความท่ีรางกายถูกแสงแหงดวงอาทิตยแผดเผาน้ันของขาพเจา 
ขออาชญาของขาพเจา   จงแผไปเชนกับแสงแหงดวงอาทิตย    ในท่ี ๆ เกิด 
แลวและเกิดแลว;       สวนบุญในเพราะบิณฑบาตน้ี       อันนายใหแลวแก 
ขาพเจา,  ดวยผลอันไหลออกแหงสวนบุญน้ัน     ขอขาพเจาจงเปนผูมีสวน 
แหงธรรมอันทานเห็นแลว."    พระปจเจกพุทธเจากลาววา   " ขอความ 
ปรารถนาที่ทานต้ังไวนี้    จงสําเร็จ"   แลวไดกระทําอนุโมทนาวา :- 
                "สิ่งท่ีตองการแลว     ปรารถนาแลว      จงพลัน    
        สําเร็จแกทาน,      ขอความดําริทั้งปวง    จงเต็ม    ดัง 
        พระจันทร    ซึ่งมีในดิถีที่  ๑๕.   สิ่งท่ีตองการแลว   
        ปรารถนาแลว   จงพลันสําเร็จแกทาน,   ขอความดําริ 
        ทั้งปวง   จงเต็ม  ดังแกวมณี     ชือ่วาโชติรส." 
         ไดทราบวา    คาถา ๒ คาถาน้ีแล    ชื่อวา    คาถาอนุโมทนาของ 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย.  รัตนะคือแกวมณี  อันใหสิ่งท่ีมุงหมายท้ังปวง 
[แกวสารพัดนึก]   เรียกวา "แกวมณีโชติรส"  ในคาถาน้ัน.   นี้เปน 
บุรพจริตแหงบุรุษรับใชนั้น.       เขาไดเปนพระเจาจัณฑปชโชตในบัดนี้. 
และดวยผลอันไหลออกแหงกรรมน้ัน  พาหนะ  ๕  เหลาน้ีจึงเกิดข้ึน.  
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                                           พระเจาอุเทนหนี 
         ตอมาวันหน่ึง      พระราชาเสด็จออก     เพ่ือทรงกีฬาในพระราช- 
อุทยาน.    พระเจาอุเทนทรงดําริวา     " เราควรจะหนีไป     ในวันนี้ "    
จึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ ๆ  ใหเต็มดวยเงินและทอง   วางเหนือหลัง 
นางชาง      แลวพาพระนางวาสุลทัตตาหนีไป.     ทหารรักษาวังท้ังหลาย 
เห็นพระเจาอุเทน   กําลังหนีไป  จึงกราบทูลแดพระราชา.  พระราชาทรง 
สงพลไปดวยพระดํารัสสั่งวา    " พวกเจาจงไปเร็ว ."       พระเจาอุเทน 
ทรงทราบวา    พลนกิายไลตามแลว     จึงทรงแกกระสอบกหาปณะ    ทํา 
กหาปณะใหตก.     พวกมนุษยเก็บกหาปณะข้ึนแลวไลตามไปอีก.     ฝาย 
พระเจาอุเทน    ก็ทรงแกกระสอบทองแลวทําใหตก    เมื่อมนุษยเหลาน้ัน 
มัวเนิ่นชาอยู   เพราะความละโมบในทอง   ก็เสด็จถึงคายของพระองค  ซึ่ง 
ต้ังอยูภายนอก.  ขณะนั้น  พลนิกายพอเห็นทาวเธอเสด็จมา   ก็แวดลอมเชิญ 
เสด็จใหเขาไปสูพระนครของตน.   ทาวเธอครั้นพอเสด็จไปแลว   ก็อภิเษก 
พระนางวาสุลทัตตา    ต้ังไวในตําแหนงอัครมเหสี. 
                         นี้เปนเรื่องของพระนางวาสุลทัตตา. 
 

                ประวัตินางมาคันทิยา 
         อน่ึง   หญิงอ่ืนอีก    ชื่อวา    นางมาคันทิยา    ก็ไดตําแหนงแหง 
อัครมเหสี   แตสํานักของพระราชา.  ไดยินวา  นางเปนธิดาของพราหมณ 
ชื่อมาคันทิยะ   ในแควนกุร,ุ    แมมารดาของนางก็ชื่อวามาคันทิยาเหมือน 
กัน.   ถึงอาของนางก็ชื่อวา   มาคันทิยะดวย    นางเปนคนมีรูปงามเปรียบ 
ดวยเทพอัปสร.   ก็บิดาของนาง   เมื่อไมไดสามีที่คูควร    [แกนาง]   แม  
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จะถูกตระกูลใหญ ๆ ออนวอน  ก็กลับตะเพิดเอาวา   " พวกทานไมคูควร 
แกลูกสาวของฉัน "  แลวไลสงไป.  ตอมาวันหน่ึง  พระศาสดาทรงตรวจ 
ดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง  ทรงเห็นอุปนิสัยแหงอนาคามิผล   ของมาคันทิย-  
พราหมณ พรอมท้ังปชาบดี๑   ทรงถือบาตรจีวรของพระองคแลว  ไดเสด็จ 
ไปสูสถานเปนที่บําเรอไฟของพราหมณนั้น  ในภายนอกนิคม.  พราหมณ 
นั้นแลเห็นอัตภาพอันเลิศดวยความงามแหงพระรูปของพระตถาคตแลว   ก็ 
คิดวา  " ชื่อวาบุรุษอ่ืนผูเชนกับบุรุษน้ี  ยอมไมมีในโลกน้ี,  บุรุษนี้เปนผู 
คูควรแกธิดาของเรา,  เราจักใหธิดาของเราแกบุรุษนี้    เพ่ือประโยชนจะได 
เลี้ยงดูกัน"  ดังน้ีแลวจึงกลาววา  " ทานสมณะ ธิดาของขาพเจามีอยูคนหน่ึง 
ขาพเจายังไมเห็นชายผูคูควรแกนาง  ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี,   ทานเปน 
ผูคูควรแกนาง,   และนางก็เปนผูคูควรแกทานแท,  ควรทานไดนางไวเปน 
บาทบริจาริกา   และนางก็ควรไดทานไวเปนภัสดา,   เราจักใหนางแกทาน 
ทานจงยืนอยูในที่นี้แล   จนกวาขาพเจาจะไป   (กลบัมา)."  พระศาสดา 
ไมตรัสอะไร      ไดทรงดษุณีภาพ.      พราหมณไปสูเรือนโดยเร็วกลาว 
(กะนางพราหมณี)  วา   " นาง !   นาง !    เราเห็นผูที่สมควรแกลูกสาว  
ของเราแลว,     หลอนจงแตงตัวลูกเร็ว ๆ เขา "     ใหธิดาน้ันแตงตัวแลว 
พาไป  พรอมกับนางพราหมณี  ไดไปสูสํานักของพระศาสดา.  ทั่วพระนคร 
กึกกอง   (แตกต่ืน)  วา " พราหมณนี้ไมให    (ลูกสาว)    แกใคร ๆ 
ดวยอางวา  "ชายผูสมควรแกลูกสาวของเราไมมี "   ตลอดกาลมีประมาณ 
เทาน้ี.  ไดยินวา  "เขากลาววา     'วันนี้    เราเห็นชายผูสมควรแกลูกสาว 
 
๑.  ภรรยา.  
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ของเราแลว,'    ชายผูนั้นจะเปนเชนไรหนอ ?     พวกเราจักดูชายผูนั้น." 
มหาชนจึงออกไปพรอมกับพราหมณนั้นดวย.      เม่ือพราหมณนั้นพาธิดา 
มาอยู.   พระศาสดามิไดประทับยืนในที่ที่พราหมณนั้นพูดไว   ทรงแสดง 
เจดียคือรอยพระบาทไวในท่ีนั้นแลว       ไดเสด็จไปประทับยืนในที่อ่ืน. 
แทจริง  เจดียคือรอยพระบาทของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมปรากฏในท่ี 
ที่พระองคทรงอธิษฐานแลวเหยียบไวเทาน้ัน,      ยอมไมปรากฏในที่อ่ืน; 
อน่ึง    เจดียคือรอยพระบาท      เปนสิ่งท่ีทรงอธิษฐานไวเพ่ือประสงคแก 
บุคคลเหลาใด,     บุคคลเหลาน้ันจําพวกเดียว     ยอมแลเห็นเจดียคือรอย 
พระบาทน้ัน;  ก็สัตวมีชางเปนตน  จงเหยียบก็ตาม,  มหาเมฆ  (หาฝน 
ใหญ)    จงตกก็ตาม,  ลมบาหมู   จงพัดก็ตาม   เพ่ือจะใหบุคคลเหลาน้ัน 
แลไมเห็น,      ใครๆ ก็ไมสามารถเพ่ือจะลบเจดียคือรอยพระบาทนั้นได. 
ลําดับนั้น  นางพราหมณี   กลาวกะพราหมณวา     "ชายน้ันอยูที่ไหน ?" 
พราหมณคิดวา    " เราไดพูดกะเขาวา  ' ทานจงยืนอยูในที่นี้,'   เขาไปเสีย 
ในที่ไหนหนอ ?"     แลดูอยู     ก็เห็นเจดียคือรอยพระบาท  จึงกลาววา 
" นี้เปนรอยเทาของผูนั้น."   นางพราหมณีรายลักษณะมนตแลวตรวจตรา 
ดูลักษณะแหงรอยพระบาท        เพราะความเปนผูแคลวคลองในเวทท้ัง ๓ 
พรอมท้ังมนตสําหรับทายลักษณะ   กลาววา   " ทานพราหมณ    นี้มิใช 
รอยเทาของผูมักเสพกามคุณ  ๕"   แลวกลาวคาถาน้ีวา 
               "กค็นเจาราคะ    พึงมีรอยเทากระหยง   (เวา 
        กลาง),     คนเจาโทสะ     ยอมมีรอยเทาอันสนบีบ 
        (หนักสน),    คนเจาโมหะ    ยอมมีรอยเทาจิกลง  
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                     (หนักทางปลายนิ้วเทา),   คนมีกิเลสเครื่องมุงบังอนั 
        เปดแลว  มีรอยเชนน้ี  นี.้" 
         ลําดับนั้น    พราหมณกลาวกะนางวา    " นาง  หลอนเปนผูมีปกติ 
เห็นมนต      เหมือนจระเขในตุมน้ํา      เหมือนโจรอยูในทามกลางเรือน, 
จงนิ่งเสียเถิด."   นางพราหมณีกลาววา   " ทานพราหมณ    ทานอยากจะ 
พูดคําใด  ก็จงพูดคําน้ัน; รอยเทานี้  มิใชรอยเทาของผูมักเสพกามคุณ  ๕."  
พราหมณแลดูขางโนนขางนี้     เห็นพระศาสดาแลวกลาววา    " นี้    คือ 
ชายผูนั้น"  จึงไปกลาววา  " ทานสมณะ   ขาพเจาจะใหธิดาเพ่ือตองการ 
ไดเลี้ยงดูกัน ."   พระศาสดาไมตรัสเลยวา    " เรามีความตองการดวยธิดา  
ของทานหรือไมมี"       ตรัสวา    " พราหมณ  เราจะกลาวเหตุอันหน่ึงแก 
ทาน,"   เมื่อพราหมณกลาววา   " จงกลาวเถิดทานสมณะ"   จึงตรัสบอก 
การท่ีพระองคถูกมารติดตาม    ต้ังแตออกผนวช    จนถึงโคนตนอชปาล- 
นิโครธและการประเลาประโลมอันธิดามารท้ังหลายผูมาเพ่ือระงับความโศก 
ของมารน้ัน    ผูโศกาดูรอยูวา    " บัดนี ้     พระสมณโคดมน้ีลวงวิสัยแหง 
เราเสียแลว"    ประกอบข้ึนดวยสามารถแหงเพศนางกุมาริกาเปนตน     ที ่
โคนตนอชปาลนิโครธ   แลวตรัสพระคาถานี้วา 
              " เรามิไดมีความพอใจในเมถุน   เพราะเห็นนาง 
        ตัณหา  นางอรดี  และนางราคา, ไฉนเลา ? จักมีความ 
        พอใจเพราะเห็นธิดาของทานน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยมูตร 
        และกรสี,     เราไมปรารถนาจะถูกตองธิดาของทานน้ี 
        แมดวยเทา."  
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         ในที่สดุแหงคาถา  พราหมณและพราหมณี  ก็ต้ังอยูในอนาคามิผล. 
ฝายนางมาคันทิยาผูเปนธิดาแล   ผูกอาฆาตในพระศาสดา   วา  " ถาสมณะ 
นั้น      ไมมคีวามตองการดวยเรา,       ก็ควรกลาวถึงความท่ีตนไมมีความ 
ตองการ;    แตสมณะนี้   ( กลับ)   ทําใหเราเปนผูเต็มไปดวยมูตรและกรีส; 
เอาเถอะ,    เราอาศัยความถึงพรอมดวยชาติ,    ตระกูล,    ประเทศ,   โภคะ 
ยศและวัย     ไดภัสดาเห็นปานนั้นแลว   จักรูกรรมอันเราควรทําแกสมณ- 
โคดม. 
         ถามวา    " ก็พระศาสดา    ทรงทราบความเกิดข้ึนแหงความอาฆาต 
ในพระองค   ของนางหรือไมทรงทราบ ?" 
         ตอบวา    "ทรงทราบเหมือนกัน." 
         ถามวา    "เม่ือพระองคทรงทราบ    เหตุไฉนจึงตรัสพระคาถา ?" 
         ตอบวา  " พระองคตรัสพระคาถา   ดวยสามารถแหงพราหมณและ 
พราหมณีทั้งสองนอกน้ี." 
         ธรรมดา    พระพุทธเจาท้ังหลายไมทรงคํานึงถึงความอาฆาต   ยอม 
ทรงแสดงธรรม       ดวยสามารถแหงบุคคลผูควรบรรลุมรรคผลเทาน้ัน. 
มารดาบิดา     พานางมาคันทิยานั้น     ไปฝากนายจูฬมาคันทิยะ    ผูเปน 
นองชายแลวไปสูสํานักของพระศาสดา   ทั้งสองคนบวชแลว    ก็ไดบรรล ุ
อรหัตผล.                                                                       
         ฝายนายจูฬมาคันทิยะคิดวา      " ธิดาของเราไมควรแกผูตํ่าชา, 
ควรแกพระราชาผูเดียว"   จึงพานางไปสูเมืองโกสัมพี    ตบแตงดวยเครื่อง 
ประดับทั้งปวงแลว   ไดถวายแดพระเจาอุเทน    ดวยคําวา    " นางแกวน้ี 
ควรแกสมมติเทพ     (ฝาละอองธุลีพระบาท). "     พระเจาอุเทนนั้นพอ  
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ทอดพระเนตรเห็นนาง   ก็เกิดสิเนหาอยางแรงกลา  จึงประทานการอภิเษก 
ทํามาตุคาม  ๕๐๐  ใหเปนบริวารของนาง  ต้ังไวในตําแหนงแหงอัครมเหสี 
แลว.  
                                           นี้เปนเรื่องของนางมาคันทิยา. 
         พระเจาอุเทนน้ัน    ไดมีอัครมเหสี ๓ นาง  ซึง่มีหญิงฟอน  ๑,๕๐๐ 
นางเปนบริวาร  ดวยประการดังนี้. 
 

                             สามเศรษฐีกับดาบส 
         ก็ในสมัยนั้นแล   เมืองโกสัมพี    มีเศรษฐี  ๓ คน    คือ    โฆสก- 
เศรษฐี,  กุกกุฏเศรษฐี,   ปาวาริกเศรษฐี,    เศรษฐีเหลาน้ัน   เมื่อวัสสูป- 
นายิกาใกลเขามาแลว,   เห็นดาบส  ๕๐๐  มาจากหิมวันตประเทศ    กําลัง 
เที่ยวไปเพ่ือภิกษาในพระนคร   ก็เลื่อมใส   จึงนิมนตใหนั่ง   ใหฉันแลว 
รับปฏิญญาใหอยูในสํานักของตนตลอด ๔   เดือน   ใหปฏญิญาเพ่ือตองการ 
แกอันมาอีก  ในสมัยที่ชุมดวยฝน (ฤดฝูน)   แลวสงไป.  จําเดิมแตนั้น 
แมดาบสท้ังหลาย    อยูในหิมวันตประเทศตลอด  ๘ เดือนแลว  จึงอยูใน 
สํานักของเศรษฐีเหลาน้ัน  ตลอด ๔  เดือน.  ดาบสเหลาน้ัน     เม่ือมาจาก 
หิมวันตประเทศในเวลาอ่ืน  เห็นตนไทรใหญตนหน่ึง  ในแดนอรัญ   จึง 
นั่งท่ีโคนตนไทรนั้น.    บรรดาดาบสเหลาน้ัน    ดาบสผูเปนหัวหนาคิดวา 
"เทวดาผูสิงอยูในตนไมนี้  จักมิใชเทวดาผูตํ่าศักดิ์,   เทวราชผูมีศักดิ์ใหญ 
ทีเดียวพึงมีที่ตนไทรนี้;     เปนการดีหนอ,     ถาหากเทวราชนี้พึงให 
น้ําควรดื่มแกหมูฤษี."  เทวราชน้ันไดถวายนํ้าดื่มแลว.   ดาบสคิดถึงนํ้าอาบ. 
เทวราชก็ไดถวายนํ้าอาบแมนั้น.   ตอจากนั้น  ดาบสผูเปนหัวหนาก็คิดถึง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 275 

โภชนะ  เทวราชก็ถวายโภชนะแมนั้น.  ลําดับนั้น ดาบสน้ันไดมีความปริ- 
วิตกน้ีวา  "เทวราชน้ีใหทุกสิ่งท่ีเราคิดแลว,  เออหนอ  เราพึงเห็นเทวราช 
นั้น."   เทวราชนั้น  ชําแรกลําตนไม  แสดงตนแลว.   ขณะนั้น   ดาบส 
ทั้งหลายถามเทวราชนั้นวา   " ทานเทวราช   ทานมีสมบัติมาก   สมบัตินี้ 
ทานไดแลว  เพราะทํากรรมอะไรหนอ ?" 
         เทวราช.  ขออยาซักถามเลย  พระผูเปนเจา. 
         ดาบส.  จงบอกมาเถิด  ทานเทวราช. 
         เทวราชน้ันละอายอยู       เพราะกรรมท่ีตนทําไวเปนกรรมเล็กนอย  
จึงไมกลาจะบอก,      แตเมื่อถูกดาบสเหลาน้ันเซาซ้ีบอย ๆ     ก็กลาววา 
"ถาเชนนั้น   ขอทานท้ังหลายจงฟง"  ดังน้ีแลว  จึงเลา. 
 

                             ประวัติเทวดา 
         ไดยินวา    เทวราชน้ันเปนคนเข็ญใจคนหน่ึง      แสวงหาการงาน 
จางอยู     ไดการงานจางในสํานักของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว      ก็อาศัย 
การงานน้ันเลี้ยงชีวิต.   ตอมา  เมื่อถึงวันอุโบสถวันหน่ึง   อนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี  มาจากวิหารแลว  ถามวา   " ในวันนี้   ใคร ๆ ไดบอกความเปน 
วันอุโบสถแกลูกจางคนน้ันแลวหรือ ?"   คนในบานตอบวา   " ขาแตนาย 
ยังไมไดบอก."     อนาถบิณฑิกะกลาววา       " ถาเชนนั้น   พวกเจาจงหุง 
หาอาหารเปนไวสําหรับเขา."       คราวน้ัน     คนเหลาน้ันก็หุงขาวสุกแหง 
ขาวสารกอบหนึ่งไวเพ่ือชายน้ัน.    ชายน้ันทํางานในปาตลอดวันนั้น    มา 
ในเวลาเย็น  เมื่อเขาคดขาวให  ก็ยังไมบริโภคโดยพลันกอน      ดวยคิดวา 
" เราเปนผูหิวแลว"   คิดวา  "ในวันทั้งหลายอ่ืน     ความโกลาหลใหญ  
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ยอมมีในเรือนน้ีวา  ' ขอทานจงใหขาว  ขอทานจงใหแกง   ขอทานจงให 
กับ,'  ในวันนี้  ทุกคนเปนผูเงียบเสียง   นอนแลว,    พากันคดอาหารไว 
เพ่ือเราคนเดียวเทาน้ัน;  นี้เปนอยางไรหนอ ?"   จึงถามวา   " คนที่เหลือ 
บริโภคแลวหรือ ?"  คนท้ังหลายตอบวา   " ไมบริโภค  พอ." 
         ผูรับจาง.   เพราะเหตุไร ? 
         คนทั้งหลาย.   ในเรือนน้ี  เขาไมหุงอาหารในเย็นวันอุโบสถทั้งหลาย. 
คนทุกคน  ยอมเปนผูรักษาอุโบสถ,  โดยที่สุด   เด็กแมผูยังด่ืมนม   ทาน 
มหาเศรษฐี    ก็ใหบวนปาก     ใหใสของมีรสหวาน ๔  ชนิด๑ ลงในปาก 
ทําใหเปนผูรักษาอุโบสถแลว,  เมื่อประทีปซึ่งระคนดวยนํ้าหอม   สวางอยู 
เด็กเล็กและเด็กใหญทั้งหลายไปสูที่นอนแลว        ยอมสาธยายอาการ ๓๒; 
แตวา    พวกเรามิไดทําสติไว   เพ่ือจะบอกความท่ีวันนี้เปนวันอุโบสถแก 
ทาน,  เพราะเหตุนั้น  พวกเราจึงหุงขาวไวเพ่ือทานคนเดียว,   ทานจงรับ 
ประทานอาหารน้ันเถิด.                                                             
         ผูรับจาง.    ถาการท่ีเราเปนผูรักษาอุโบสถในบัดนี้     ยอมควรไซร 
แมเราก็พึงเปนผูรักษาอุโบสถ. 
         คนทั้งหลาย.   เศรษฐียอมรูเรื่องนี้. 
         ผูรับจาง.   ถาเชนนัน้  ขอพวกทานจงถามเศรษฐีนั้น. 
         คนเหลาน้ัน    ไปถามเศรษฐีแลว    เศรษฐีกลาวอยางนี้วา  "ชาย  
นั้นไมบริโภคในบัดนี้   บวนปากแลว    อธิษฐานองคอุโบสถท้ังหลาย  จัก 
ไดอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง."  ฝายคนรับจางฟงคําน้ัน  ไดกระทําตามนั้นแลว. 
เมื่อเขาหิวโหยแลว  เพราะทํางานตลอดท้ังวัน   ลมกําเริบแลวในสรีระ,  เขา 
 
๑.  คือ  เนยใส  เนยขน  น้ําผ้ึง  น้ําออย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 277 

เอาเชือกผูกทอง    จับทีป่ลายเชือกแลวกลิ้งเกลือกอยู.     เศรษฐี     สดับ 
ประพฤติเหตุเชนนั้น  มคีนถือคบเพลิงใหคนถือเอาของมีรสหวาน  ๔  ชนิด 
มาสูสํานักของชายนั้น  ถามวา  " เปนอยางไร ?  พอ." 
         ผูรับจาง.   นาย    ลมกําเริบแกขาพเจา. 
         เศรษฐี.   ถาอยางนั้น  เจาจงลุกข้ึน  เค้ียวกินเภสัชนี้. 
         ผูรับจาง.   นาย  แมทานท้ังหลายรับประทานแลวหรือ ? 
         เศรษฐี.   ความไมสบาย    ของพวกเราไมมี:   เจาเค้ียวกินเถิด. 
         เขากลาววา   "นาย    ขาพเจา   เมื่อทําอุโบสถกรรม  ไมไดอาจเพ่ือ 
จะทําอุโบสถกรรมท้ังส้ินได,    แมในอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งของขาพเจาอยา 
ไดเปนของบกพรองเลย"   ดังน้ีแลว   ก็ไมปรารถนา  ( เพ่ือจะเค้ียวกิน). 
ชายน้ัน       แมอันเศรษฐีกลาวอยูวา     "อยาทําอยางนี้เลยพอ"     ก็ไม 
ปรารถนาแลว,   เมื่ออรุณข้ึนอยู   ทํากาละแลว   เหมือนดอกไมที่เห่ียวแหง 
ฉะน้ัน      เกดิเปนเทวดาที่ตนไทรนั้น.      เพราะเหตุนั้น      เทวดานั้น 
ครั้นกลาวเน้ือความน้ีแลว    จึงกลาววา      " เศรษฐีนั้นเปนผูนับถือพระ- 
พุทธเจาวาเปนของเรา   นบัถือพระธรรมวาเปนของเรา   นับถือพระสงฆ 
วาเปนของเรา.       สมบัตินั้นขาพเจาไดแลว      ดวยผลอันไหลออกแหง 
อุโบสถกรรมกึ่งหน่ึง  ซึ่งขาพเจาอาศัยเศรษฐีนั้นกระทําแลว." 
 

             ดาบสเล่ือมใสออกบวช 
         ดาบส   ๕๐๐    พอฟงคําวา   " พระพุทธเจา"     ก็ลุกข้ึนประคอง      
อัญชลีตอเทวดา   กลาววา   " ทานพูดวา   ' พระพุทธเจา"      ดงัน้ีแลว 
ใหเทวดานั้นปฏิญญา ๓ ครั้งวา  "ขาพเจาพูดวา  'พระพุทธเจา,"  แลว  
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เปลงอุทานวา   " แมเสียงกึกกองนี้แล   ก็หาไดยากในโลก"   แลวกลาววา 
" ทานเทวดา    พวกเราเปนผูอันทานใหไดฟงเสียง    ที่ยังมิไดเคยฟงแลว 
ในแสนกัลปเปนอเนก."   ลําดับนั้น    พวกดาบสท่ีเปนอันเตวาสิก    ได 
กลาวคํานี้กะอาจารยวา    " ถาเชนนั้น     พวกเราจงพากันไปสูสํานักของ 
พระศาสดา."     อาจารยกลาววา    " พอทั้งหลาย    เศรษฐี  ๓  ทานเปน 
ผูมีอุปการะมากแกพวกเรา,      พรุงน้ีพวกเรารับภิกษาในท่ีอยูของเศรษฐี 
เหลาน้ัน     บอกแมแกเศรษฐีเหลาน้ันแลว      จึงจักไป,     พอทั้งหลาย  
พวกพอ  จงยับยั้งอยูกอน."  ดาบสเหลาน้ัน  ยับยั้งอยูแลว,  ในวันรุงข้ึน 
พวกเศรษฐี    เตรียมขาวยาคูและภัตแลว  ปูอาสนะไว  รูวา  "วันนี้ 
เปนวันมาแหงพระผูเปนเจาของเราท้ังหลาย;"   ทําการตอนรับ     ดาบส 
เหลาน้ันไปสูที่อยู    เชิญใหนั่ง   ไดถวายภิกษาแลว.    ดาบสเหลาน้ัน  ทํา 
ภัตกิจเสร็จแลวกลาววา   " ทานมหาเศรษฐีทั้งหลาย   พวกเราจักไป." 
         เศรษฐี.   ทานผูเจริญท้ังหลาย    ทานท้ังหลายรับปฏิญญาของพวก 
ขาพเจา    ตลอด ๔ เดือน     ซึ่งมีในฤดูฝนแลวมิใชหรือ ?  บัดนี้พวก 
ทานจักไปไหน ? 
         ดาบส.  ไดยินวา   พระพุทธเจาเกิดข้ึนแลวในโลก,    พระธรรมก ็
เกิดข้ึนแลว,   พระสงฆก็เกิดข้ึนแลว,   เพราะฉะนั้น    เราทั้งหลายจักไมสู 
สํานักของพระศาสดา.                                                              
         เศรษฐี.    ก็การไปสูสํานักของพระศาสดาองคนั้น      ควรแกทาน 
ทั้งหลายเทานั้นหรือ ? 
         ดาบส.  แมคนเหลาอ่ืนก็ควร  ไมหาม  ผูมีอายุ. 
         เศรษฐี.    ทานผูเจริญ    ถาเชนนัน้      ขอทานท้ังหลายจงรอกอน  
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แมพวกขาพเจา  ทําการตระเตรียมแลว  ก็จะไป. 
         ดาบสเหลาน้ัน    กลาววา     "เม่ือทานท้ังหลายทําการตระเตรียมอยู, 
ความเนิ่นชายอมมีแกพวกเรา,    พวกเราจะไปกอน,   ทานท้ังหลายพึงมา 
ขางหลัง"    ดังน้ีแลว  ก็ไปกอน,   เฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา   ชมเชยแลว 
ถวายบังคม  นั่ง ณ  สวนขางหน่ึง. 
         ลําดับนั้น     พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถา      แสดงธรรมแกดาบส 
เหลาน้ัน.      ในท่ีสุดแหงเทศนา      ดาบสท้ังปวงบรรลุพระอรหัตพรอม 
ทั้งปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว    ทูลขอบรรพชา    ไดเปนผูทรงบาตรและจีวร 
อันสําเร็จดวยฤทธิ์   ดุจพระเถระมีพรรษาต้ัง  ๑๐๐  ในลําดับแหงพระดํารัส 
วา  "ทานท้ังหลาย  จงเปนภิกษุมาเถิด ." 
 

                 สามเศรษฐีสรางวิหาร 
         เศรษฐีทั้งสามแมนั้นแล  จัดเกวียนคนละ ๕๐๐ เลม  บรรทุกเครื่อง 
อุปกรณแกทาน  มีผา   เครื่องนุงหม   เนยใส    น้ําผ้ึงและนํ้าออยเปนตน 
ไปถึงเมืองสาวัตถีแลว  เขาไปสูพระเชตวัน  ถวายบังคมพระศาสดา   สดับ 
ธรรมกถาแลว   ในที่สุดแหงกถา   ก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล    ถวายทานอยู 
ในสํานักของพระศาสดาประมาณก่ึงเดือนแลว    ทูลเชิญพระศาสดา   เพ่ือ 
ประโยชนเสด็จไปสูเมืองโกสัมพี,  เมื่อพระศาสดาจะประทานปฏิญญา  จึง 
ตรัสวา   "คฤหบดีทั้งหลาย     พระตถาคตทั้งหลาย   ยอมยินดียิง่ในเรือน 
วางแล"   จึงทูลวา    " ขอนั้น    พวกขาพระองคทราบแลว    พระเจาขา 
การท่ีพระองคเสด็จมาดวยสาสนที่พวกขาพระองคสงไป        ยอมควร" 
ดังน้ีแลว   ไปสูเมืองโกสัมพี    ใหสรางมหาวิหาร ๓ หลังคือ  โฆสกเศรษฐี  
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ใหสรางโฆสิตาราม,   กุกกุฏเศรษฐี  ใหสรางกุกกุฏาราม,   ปาวาริกเศรษฐี 
ใหสรางปาวาริการาม     แลวสงสาสนไปเพ่ือประโยชนแกอันเสด็จมาแหง 
พระศาสดา. 
         พระศาสดาทรงสดับสาสนของเศรษฐีเหลาน้ัน       ก็ไดเสด็จไป 
ในที่นั้นแลว.  เศรษฐีเหลาน้ันตอนรับ    เชญิใหพระศาสดาเสด็จเขาไปใน 
วิหารแลว    มอบถวาย ๓ ครั้งวา  "ขาพระองคขอถวายวิหารน้ีแกภิกษุ- 
สงฆอันมาแต ๔ ทิศ     ซึง่มีพระพุทธเจาเปนประมุข"     ดังน้ีแลวยอม 
ปฏิบัติตามวาระ ๆ๑.  พระศาสดา  ยอมประทับอยูในวิหารหน่ึงๆ  ทุก ๆ วัน,   
ประทับอยูในวิหารของเศรษฐีคนใด,      ก็ยอมเสด็จเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาต 
ที่ประตูเรือนของเศรษฐีคนน้ันแล. 
 

                          นายสมุนมาลาการเล้ียงภิกษุสงฆ 
         ก็เศรษฐีทั้งสามคนน้ัน  ไดมีนายชางมาลาชื่อสุมนะ  เปนผูอุปฏฐาก. 
นายสุมนมาลาการน้ัน    กลาวกะเศรษฐีเหลาน้ัน    อยางนี้วา   "ขาพเจา 
เปนผูกระทําการอุปฏฐากทานทั้งหลายตลอดกาลนาน,       เปนผูใครเพ่ือ 
จะยังพระศาสดาใหเสวย:    ขอทานท้ังหลาย    จงใหพระศาสดาแกขาพเจา 
วันหน่ึง." 
         เศรษฐีทั้งสามนั้นกลาววา     "นาย    ถาเชนนั้น   ทานจงนิมนต 
พระศาสดาเสวยในวันพรุงน้ีเถิด."  นายสุมนมาลาการน้ันรับคําวา  "ดีแลว 
นาย "  ดังน้ี   จึงนิมนตพระศาสดา  ตระเตรียมเครื่องสักการะ.  ในกาลน้ัน 
พระราชาพระราชทานกหาปณะ  ๘ กหาปณะ     ใหเปนคาดอกไมแกนาง 
สามาวดีทุก ๆ วัน. ทาสีของนางสามาวดีนั้นชื่อนางขุชชุตตรา      ไปสูสํานัก 
 
๑. ผลัดเปล่ียนกันปฏิบัติ.  
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ของนายสุมนมาลาการ รบัดอกไมทั้งหลายเนืองนิตย.   ตอมา นายมาลาการ 
กลาวกะนางขุชชุตตรานั้น  ผูมาในวันนั้น  วา  "ขาพเจานิมนตพระศาสดา 
ไวแลว,    วันนี้     ขาพเจาจักบูชาพระศาสดาดวยดอกไมอันเลิศ;  นางจง 
รออยู    เปนผูชวยเหลือในการเลี้ยงพระฟงธรรม   ( เสียกอน)    แลวจึง 
รับดอกไมไป."   นางรับคําวา   "ได." 
         นายสุมนะ    เลี้ยงภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว    ได 
รับบาตรเพ่ือประโยชนแกการการทําอนุโมทนา.        พระศาสดาทรงเริ่ม 
ธรรมเทศนาเปนเครื่องอนุโมทนาแลว.  ฝายนางขุชชุตตรา  สดบัธรรมกถา 
ของพระศาสดาอยูเทียว    ต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.    ในวันทั้งหลายอ่ืน 
นางถือเอากหาปณะ ๔  ไวสําหรับตน  รับดอกไมไปดวยกหาปณะ ๔.   ใน 
วันนั้น  นางรับดอกไมไปดวยกหาปณะท้ัง  ๘  กหาปณะ. 
         ลําดับนั้น    นางสามาวดี      กลาวกะนางขุชชุตตรานั้นวา    "แม 
พระราชาพระราชทานคาดอกไมแกเราเพ่ิมข้ึน ๒ เทาหรือหนอ ?" 
         ขุชชุตตรา.   หามิได   พระแมเจา. 
         สามาวดี.   เมื่อเปนเชนนี้   เพราะเหตุไร   ดอกไมจึงมากเลา ? 
         ขุชชุตตรา.  ในวันทั้งหลายอ่ืน   หมอมฉันถอืเอากหาปณะ  ๔ ไว 
สําหรับตน  นําดอกไมมาดวยกหาปณะ  ๔.                             
         สามาวดี.   เพราะเหตุไร   ในวันนี้    เจาจึงไมถือเอา  ? 
         ขุชชุตตรา.  เพราะความท่ีหมอมฉันฟงธรรมกถาของพระสัมมาสัม- 
พุทธเจาแลวบรรลุธรรม.                                                              
         ลําดับนั้น       นางสามาวดีมิไดคุกคามนางขุชชุตตรานั้นเลยวา 
"เหวย    นางทาสีผูชั่วราย    เจาจงใหกหาปณะที่เจาถือเอาแลวตลอดกาล  
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มีประมาณเทาน้ี   แกเรา"   กลับกลาววา  " แม  เจาจงทําแมเราทั้งหลาย 
ใหดื่มอมฤตรสที่เจาด่ืมแลว,"     เมื่อนางกลาววา     " ถาอยางนั้น     ขอ 
พระแมเจาจงยังหมอมฉันใหอาบนํ้า"      จึงใหนางอาบนํ้า      ดวยหมอ 
น้ําหอม ๑๖  หมอแลว  รบัสั่งใหประทานผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง ๒ ผืน.  นาง 
ขุชชุตตรานั้น  นุงผืนหน่ึง   หมผืนหนึ่ง   ใหปูอาสนะแลว   ใหนําพัดมา 
อันหน่ึง    นัง่บนอาสนะ    จับพัดอันวิจิตร    เรียกมาตุคาม  ๕๐๐  มาแลว 
แสดงธรรมแกหญิงเหลาน้ัน        โดยทํานองที่พระศาสดาทรงแสดงแลว 
นั้นแล.  หญงิแมทั้งปวงเหลาน้ัน  ฟงธรรมกถาของนางแลว    ก็ต้ังอยูใน 
โสดาปตติผล.   หญิงแมทั้งปวงเหลานั้นไหวนางขุชชุตตราแลว    กลาววา 
" แม  จําเดิมแตวันนี้     ทานอยาทําการงานอันเศราหมอง    (งานไพร), 
ทานจงต้ังอยูในฐานะแหงมารดาและฐานะแหงอาจารยของพวกขาพเจา 
ไปสูสํานักพระศาสดา    ฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลว    จงกลาวแก 
พวกขาพเจา."  นางขุชชุตตราการทําอยูอยางนั้น  ในกาลอ่ืน  ก็เปนผูทรง 
พระไตรปฎกแลว. 
 

               นางขุชชุตตราเลิศในทางแสดงธรรม 
          ตอมา พระศาสดาทรงต้ังนางขุชชุตตรานั้นไวในเอตทัคคะวา "ภิกษุ 
ทั้งหลาย      นางขุชชุตตรานี้นั้น      เปนผูเลิศกวาบรรดาอุบาสิกาสาวิกา 
ของเรา   ผูเปนธรรมกถิกา    [แสดงธรรมกถา].๑     หญิง ๕๐๐  แมเหลา 
นั้นแล  กลาวกะนางขุชชุตตรานั้นอยางนี้วา    "แม   พวกขาพเจาใครเพ่ือ 
จะเฝาพระศาสดา,       ขอทานจงแสดงพระศาสดาน้ันแกขาพเจาท้ังหลาย, 
 
๑.  นัยหนึ่ง  แปลวา  "ภิกษุท้ังหลาย  บรรดาอุบาสิกาสาวิกา  ของเรา  ผูกลาวธรรมท้ังหลาย 
นางขุชชุตตรานี้   เปนผูเลิศ."  
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พวกขาพเจาจะบูชาพระศาสดาน้ัน     ดวยเครื่องสักการบูชา     มีของหอม 
และระเบียบดอกไมเปนตน."  
         ขุชชุตตรา.      แมเจาท้ังหลาย    ชื่อวาราชสกุล      เปนของหนัก, 
ขาพเจาไมอาจเพ่ือจะพาทานท้ังหลายไปภายนอกได. 
         พวกหญิง.  แม   ทานอยาใหพวกขาพเจาฉิบหายเสียเลย,     ขอทาน 
จงแสดงพระศาสดาแกพวกขาพเจาเถิด. 
         ขุชชุตตรา.  ถาอยางนั้น  การดูแล   เปนการท่ีทานอาจ  [ทําได] 
ดวยชองมีประมาณเทาใด,    จงเจาะชองมีประมาณเทาน้ัน    ที่ฝาหองเปน 
ที่อยูของพวกทาน;        ใหนําของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนมาแลว 
ยืนอยูในที่นั้น ๆ  จงดูแล  จงเหยียดหัตถทั้งสองออกถวายบังคม    และจง 
บูชาพระศาสดา   ผูเสด็จไปสูเรือนของเศรษฐีทั้งสาม. 
         หญิงเหลาน้ันกระทําอยางนั้นแลว      แลดูพระศาสดาผูเสด็จไปและ 
เสด็จมาอยู   ถวายบังคม   และบูชาแลว. 
 

                           ประวติัหนาตาง 
          ตอมาวันหน่ึง   พระนางมาคันทิยา    เสด็จออกเดินจากพ้ืนปราสาท 
ของตนไปสูที่อยูของหญิงเหลาน้ัน   เห็นชองในหองท้ังหลายแลว      จึงถาม 
วา   " นี้อะไรกัน ?"   เมื่อหญิงเหลาน้ัน   ผูไมรูความอาฆาตท่ีพระนางนั้น 
ผูกไวในพระศาสดา   จึงตอบวา  "พระศาสดาเสด็จมาสูนครน้ี,    พวก 
หมอมฉันยืนอยูในที่นี้    ยอมถวายบังคมและบูชาพระศาสดา"    ดังน้ีแลว 
คิดวา   " พระสมณโคดม      ชื่อวามาแลวสูนครน้ี     บัดนี้เราจักกระทํา 
กรรมท่ีควรทําแกพระสมณโคดมนั้น    แมหญิงเหลาน้ี    ก็เปนอุปฏฐายิกา  
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ของพระสมณโคดมน้ัน,     เราจักรูกรรมท่ีพึงทําแมแกหญิงเหลาน้ี"    จึง 
ไปกราบทูลแดพระราชา    วา   " ขาแตมหาราช     หญิง  ๕๐๐  รวมทั้ง 
พระนางสามาวดี  มีความปรารถนาในภายนอก,  พระองคจักไมมีพระชนม 
โดย  ๒-๓ วันเปนแน ."       พระราชาไมทรงเชื่อแลวดวยทรงพระดําริวา 
"หญิงเหลาน้ัน      จักไมทํากรรมเห็นปานน้ี."    แตเมื่อพระนางมาคันทิยา 
กราบทูลอีก  ก็ไมทรงเชื่ออยูนั่นเอง. 
         ลําดับนั้น      พระนางมาคันทิยาจึงกราบทูลพระราชานั้น     ผูแม 
เมื่อตนกราบทูลอยางน้ีถึง ๓ ครั้ง   ก็ไมทรงเชื่อ    วา  " ถาพระองคไม 
ทรงเชื่อ   (คํา)   หมอมฉันไซร    ขาแตมหาราช    ขอพระองคจงเสด็จ 
ไปสูที่อยูของหญิงเหลาน้ันแลว   ทรงใครครวญเถดิ."    พระราชาเสด็จไป 
ทอดพระเนตรเห็นชองในหองท้ังหลาย   จึงตรัสถามวา  "นี่อะไรกัน ?" 
เมื่อหญิงเหลาน้ันกราบทูลเนื้อความน้ันแลว,       ไมทรงพิโรธตอหญิง 
เหลาน้ัน   มไิดตรัสอะไร ๆ เลย,    รับสั่งใหปดชองทั้งหลายเสีย    แลวให 
ทําหนาตางมีชองนอยไวในหองทั้งปวง.    ไดยินวา    หนาตางมีชองนอย 
ทั้งหลาย   เกดิข้ึนแลวในกาลนั้น. 
 

                  พระศาสดาผจญกับการแกแคน 
         พระนางมาคันทิยา    ไมอาจเพ่ือจะทําอะไร ๆ แกหญิงเหลาน้ันได 
ก็ดําริวา    " เราจักทํากรรมท่ีควรทําแกพระสมณโคดมใหได"     จึงให 
คาจางแกชาวเมืองแลวกลาววา       " พวกเจาพรอมดวยพวกผูชายท่ีเปน 
ทาสและกรรมกร  จงดา  บริภาษ  พระสมณโคดมผูเขาไปสูภายในพระนคร 
เที่ยวอยู  ใหหนีไป."  พวกมิจฉาทิฏฐิผูไมเลื่อมใสในรัตนะ ๓   ก็ติดตาม  
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พระศาสดาผูเสด็จไปสูภายในพระนคร  ดาอยู   บรภิาษอยูดวยวัตถุสําหรับ 
ดา  ๑๐  อยางวา 
         ๑.  "เจาเปนโจร 
         ๒.   เจาเปนพาล 
         ๓.   เจาเปนบา 
         ๔.   เจาเปนอูฐ 
         ๕.   เจาเปนวัว 
         ๖.   เจาเปนลา 
         ๗.  เจาเปนสัตวนรก 
         ๘.  เจาเปนสัตวดิรัจฉาน 
         ๙.  สุคติของเจาไมมี 
         ๑๐.เจาหวังไดทุคติอยางเดียว." 
         ทานพระอานนทฟงคําน้ันแลว    ไดกราบทูลคํานี้กะพระศาสดาวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ     ชาวเมืองเหลาน้ี    ยอมดา   ยอมบริภาษพวกเรา, 
พวกเราจะไปในที่อ่ืนจากที่นี้."  
         พระศาสดาตรัสถามวา   " เราจะไปท่ีไหน  อานนท." 
         พระอานนทกราบทูลวา  " ไปเมอืงอ่ืน  พระเจาขา." 
         พระศาสดา.  เมื่อพวกมนุษยในเมืองนั้นดาอยู,  เราจักไปในที่ไหน 
กันอีกเลา ?   อานนท. 
         พระอานนท.  ไปสูเมืองอ่ืน  แมจากเมืองนั้น  พระเจาขา. 
         พระศาสดา.   เมื่อพวกมนุษยในเมืองนั้นดาอยู,  เราจักไปในที่ไหน 
กันเลา ?  
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          พระอานนท.  ไปเมืองอ่ืนจากเมืองนั้น    พระเจาขา. 
          พระศาสดา.   อานนท    การทําอยางนี้ไมควร;     อธิกรณเกิดข้ึน 
ในที่ใด,    เม่ืออธิกรณนั้นสงบระงับแลวในที่นั้นแล    จึงควรไปในท่ีอ่ืน; 
อานนท  ก็พวกเหลาน้ัน  ใครเลา ?  ดา.  
          พระอานนท.      ขาแตพระองคผูเจริญ        พวกเหลาน้ันทุกคนจน 
กระทั่งพวกทาสและกรรมกร   ดา.            
          พระศาสดา    ตรัสวา    " อานนท    เราเปนเชนกับชางตัวกาวลงสู 
สงคราม,  ก็การอดทนลูกศรอันมาจาก ๔ ทิศ    ยอมเปนภาระของชางซึ่ง 
กาวลงสูสงความฉันใด   ชื่อวาการอดทนตอถอยคําอันคนทุศีลเปนอันมาก 
กลาวแลว     ก็เปนภาระของเราฉันนั้นเหมือนกัน"    ดังน้ีแลว    เมื่อทรง 
ปรารภพระองคแสดงธรรมภาษิตคาถา  ๓  เหลาน้ีในนาควรรควา๑ 

               "เราจักอดกลั้นถอยคําลวงเกิน     ดังชางอดทน 
        ลูกศร   ซึ่งตกไปจากแลงในสงคราม,   เพราะคนเปน 
        อันมาก   เปนผูทุศีล,   ราชบุรษุท้ังหลาย    ยอมนํา 
        พาหนะท่ีฝกแลวไปสูที่ประชุม,  พระราชายอมเสด็จ 
        ขึ้นพาหนะที่ฝกแลว; ในหมูมนษุยผูใดอดกลั้นถอยคํา 
        ลวงเกินได,   ผูนั้นชื่อวาฝก  (ตน)   แลว    เปนผู 
        ประเสรฐิสุด.   มาอัสดรท่ีฝกแลวเปนสัตวประเสริฐ, 
        มาอาชาไนย  มาสินธพท่ีฝกแลว  เปนสัตวประเสริฐ, 
        พระยาชางชาติกุญชรที่ฝกแลว    ก็เปนสัตวประเสริฐ, 
        (แต)  ผูฝกตนเองไดแลว  ประเสริฐกวาน้ัน." 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๗๕.  
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          ธรรมกถาไดมีประโยชนแกมหาชนผูถึงพรอมแลว,       พระศาสดา 
ครั้นทรงแสดงธรรมอยางนั้นแลว  ตรัสวา    " อานนท   เธออยาคิดแลว, 
พวกเหลาน้ัน    จักดาไดเพียง ๗ วันเทาน้ัน    ในวันที่ ๗  จักเปนผูนิ่ง; 
เพราะวา    อธิกรณซึ่งเกิดข้ึนแกพระพุทธเจาท้ังหลาย   ยอมไมเกิน ๗ วัน 
ไป." 
 

           พระนางมาคนัทิยาหาความดวยเรื่องไก 
           พระนางมาคันทิยา   ใหคนดาพระศาสดาแลว  (แต)   ไมอาจให 
หนีไปได     จึงคิดวา  " เราจักทําอยางไรหนอ ?"     ดังน้ีแลว     คิดวา 
" หญิงเหลานี้    เปนผูอุปถัมภพระสมณโคดมน้ัน,    เราจักทําความฉิบหาย 
ใหเเกหญิงเหลาน้ัน"     วันหน่ึง      เม่ือทําการรับใชอยูในที่เปนที่เสวย 
น้ําจัณฑแหงพระราชา  สงขาวไปแกอาวา   " โปรดทราบวา    ฉันมีความ 
ตองการดวยไกทั้งหลาย,    ขออาจงนําเอาไกตาย ๘ ตัว  ไกเปน ๘ ตัวมา, 
ก็แลครั้นมาแลว     จงยืนอยูที่บันได     บอกความที่ตนมาแลว     แมเม่ือ 
รับสั่งวา 'จงเขามา,'   ก็อยาเขาไป  จงสงไกเปน ๘ ตัวไปกอน  สงไกตาย  
นอกน้ีไปภายหลัง,"        และนางไดประทานสินจางแกคนใชดวยส่ังวา 
"เจาพึงการทําตามคําของเรา."  
          นายมาคันทิยะมาแลว  ใหทูลแดพระราชาใหทรงทราบ,  เธอรับสั่ง 
วา    "จงเขามา"   ก็กลาววา    " เราจักไมเขาไปสูที่เปนที่เสวยนํ้าจัณฑของ 
พระราชา."  ฝายพระนางมาคันทิยา  สงคนใชไปดวยคําวา  "พอ  จงไป 
สูสํานักแหงอาของเรา."   เขาไปแลว   นําไกเปน ๘ ตัว ซึ่งนายมาคันทิยะ 
นั้นใหแลวมา  กราบทูลวา  " ขาแตสมมติเทพ  ทานปุโรหิต    สงเครื่อง  
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บรรณาการมาแลว."     พระราชาตรัสวา      "ดีแท     แกงออมเกิดข้ึนแก 
พวกเราแลว,     ใครหนอแล ?     ควรแกง."   พระนางมาคันทิยากราบทูล 
วา     " ขาแตมหาราช  หญิง  ๕๐๐   มีพระนางสามาวดีเปนประมุข   เปนผู 
ไมมีการงานเที่ยวเตรอยู,         ขอพระองคจงสงไปใหแกหญิงเหลาน้ัน; 
หญิงเหลาน้ันแกงแลวจักนํามา  (ถวาย)."   พระราชาทรงสงไปดวยพระ- 
ดํารัสวา    " เจาจงไปใหแกหญิงเหลาน้ัน,   ไดยินวา    หญิงเหลาน้ัน    จง 
อยาใหในมือคนอ่ืน  จงฆาแกงเองทีเดียว."  คนใชรบัพระดํารัสวา   "ดีละ 
พระเจาขา"  แลวไปบอกอยางนั้น  เปนผูอันหญิงเหลาน้ัน   คัดคานแลว 
วา    " พวกฉันไมทําปาณาติบาต"   จึงมาทูลความน้ันแดพระราชา.  พระ- 
นางมาคันทิยา  กราบทูลวา  " ขาแตมหาราช  พระองคเห็นไหม ?  บัดนี้  
พระองคจักทรงทราบการทําหรือไมทําปาณาติบาตแหงหญิงเหลาน้ัน,    ขอ 
พระองคจงรับสั่งวา   ' หญิงเหลาน้ันจงแกงสงไปถวายแกพระสมณโคดม' 
ดังน้ีเถิด   พระเจาขา."    
           พระราชาตรัสอยางนั้นแลวสงไป.    คนใชนอกน้ี     ถือทําเปนเดิน 
ไปอยู  ไปแลว  ใหไกเหลาน้ันแกปุโรหิต    รับไกตายไปสูสํานักของหญิง 
เหลาน้ัน  กลาววา  " ไดยินวา  พวกทานแกงไกเหลาน้ีแลว    จงสงไปสู 
สํานักพระศาสดา."    หญิงเหลาน้ันกลาวรับรองวา     " นํามาเถิด    นาย 
ชื่อราการแกงไกตายน้ีเปนกิจของพวกเรา"   ดังน้ีแลว   ก็รับไว.    คนใช 
นั้นมาสูสํานักของพระราชา    อันพระราชาตรัสถามวา  "เปนอยางไร ? 
พอ"    จึงกราบทูลวา    " เมื่อขาพระองคเพียงกลาววา   ' พวกทาน  จง 
แกงสงไปถวายพระสมณโคดม '   เทานั้น,  หญิงเหลาน้ัน   ก็สวนทางมา 
รับเอาแลว."   พระนางมาคันทิยา  กราบทูลวา  " ขาแตมหาราช  จงดูเถิด,  
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หญิงเหลาน้ัน     หาทําใหแกบุคคลเชนพระองคไม;    เมื่อหมอมฉันทูลวา 
' หญิงเหลาน้ันมีความปรารถนาในภายนอก,'       พระองคก็ไมทรงเชื่อ." 
พระราชาแมทรงสดับคํานั้น    ก็ไดทรงอดกลั้นนิ่งไวเชนเดิม.    พระนาง 
มาคันทิยาคิดวา  " เราจะทําอยางไรหนอแล ?" 
 

         พระนางมาคนัทิยาหาความดวยเรื่องง ู
          ก็ในกาลน้ัน  พระราชา  ยอมทรงยับยั้งอยูตลอด ๗ วัน  ตามวาระ 
กัน ณ พ้ืนปราสาทแหงหญิงท้ังสามน้ัน  คือ  พระนางสามาวดี  พระนาง 
วาสุลทัตตาและพระนางมาคันทิยา.     ลําดับนั้น    พระนางมาคันทิยารูวา 
" พรุงน้ี     หรือมะรืนนี้     พระราชาจักเสด็จไปสูพ้ืนปราสาทของพระนาง 
สามาวดี"    จึงสงขาวไปแกอาวา    " โปรดทราบวา   ฉันมีความตองการ 
ดวยงู,  ขออาจงถอนเข้ียวงูทั้งหลายแลวสงงูไปตัวหน่ึง."    นายมาคันทิยะ 
กระทําอยางนั้นแลว     สงไป.       พระราชาทรงถือเอาพิณหัสดีกันตเท่ียว 
เสด็จไปสูที่เปนที่เสด็จไปของพระองค.      ในรางพิณน้ันมีชอง ๆ หน่ึง. 
พระนางมาคันทิยา  ปลอยงูเขาไปทางชองน้ัน   แลวปดชองเสียงดวยกลุม 
ดอกไม.   งูไดอยูในภายในพิณน้ันเองตลอด  ๒-๓ วัน.    ในวันเสด็จไป 
แหงพระราชา  พระนางมาคันทิยา  ทูลถามวา  "ขาแตสมมติเทพ  วันนี้  
พระองคจักเสด็จไปสูปราสาทของมเหสีคนไหน ?"        เมื่อตรัสตอบวา 
" ของนางสามาวดี,.  จึงกราบทูลวา  "ขาแตมหาราช  วันนี้  หมอมฉัน 
เห็นสุบินไมเปนที่พอใจ,    ขาแตสมมติเทพ    พระองคไมอาจเสด็จไปใน 
ที่นั้นได  พระเจาขา. "  พระราชา  ตรสัวา  " เราจักไปใหได."   พระนาง 
หามไวถึง  ๓  ครั้ง   แลวทูลวา  "เมื่อเปนเชนนี้    แมหมอนฉันจักไปกับ  
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พระองคดวย,"   แมพระราชาใหกลับอยูก็ไมกลับ    กราบทูลวา "หมอม 
ฉันไมทราบวา  ' จักมีเหตุอะไร ?  พระเจาขา"   ดังน้ันแลว    ก็ไดไปกับ 
พระราชาจนได.     พระราชาทรงผา     ดอกไม    ของหอม    และเครื่อง 
อาภรณ     ซึง่หมูหญิงรวมดวยพระนางสามาวดีถวาย    เสวยโภชนะอันดี 
วางพิณไวเบื้องบนพระเศียร       แลวบรรทมบนทีบ่รรทม.       พระนาง 
มาคันทิยาทําเปนเดินไปมา      ไดนํากลุมดอกไมออกจากชองพิณ.     งู 
อดอาหารถึง ๒-๓ วัน  เลือ้ยออกมาจากชองนั้นพน  (พิษ)   แผพังพาน 
นอนบนแทนที่บรรทมแลว.    พระนางมาคันทิยาเห็นงูนั้น     กร็องแหว 
ข้ึนวา     " งู    พระเจาขา"     เมื่อจะดาพระราชาและหญิงเหลานั้น     จึง 
กลาววา    " พระเจาแผนดินโงองคนี้ไมมีวาสนา      ไมฟงคําพูดของเรา 
แมอีหญิงเหลาน้ีก็เปนคนไมมีสิริหัวด้ือ,     พวกมันไมไดอะไรจากสํานัก 
ของพระเจาแผนดินหรือ ?     พวกเจา     เมื่อพระเจาแผนดินพระองคนี้  
พอสวรรคตแลว      จักเปนอยูสบายหรือหนอ ?     เมื่อพระเจาแผนดินยัง 
ทรงพระชนมอยู   พวกเจาเปนอยูลําบากหรือ ?     วันนี้เราเห็นการฝนราย  
แลว,    พระองคเอย    พระองคไมทรงฟงเสียงของหมอมฉันแมผูวิงวอน 
อยูวา  ไมควรเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดี." 
 

              พระเจาอุเทนลงโทษพระนางสามาวดี 
           พระราชาทอดพระเนตรเห็นงู   ก็ทรงสะดุงพระหฤทัยกลัวแตมรณะ 
ไดเปนประดุจลุกโพลงดวยความพิโรธวา      " หญิงเหลาน้ีมาทํากรรม 
แมเห็นปานน้ี,  ชิ  ชิ   เราก็ชั่วชา     ไมเชื่อคําของนางมาคันทิยานี้   แม  
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ผูบอกความท่ีหญิงเหลานี้เปนคนลามก,      ครั้งกอนมันเจาะชองไวในหอง 
ทั้งหลายของตนนั่งอยูแลว.   เมื่อเราสงไกไปใหก็สงคืนมาอีก,  วันนี้ปลอยงู 
ไวบนที่นอน." 
          ฝายพระนางสามาวดี       ก็ไดใหโอวาทแกหญิง ๕๐๐ วา    " แม 
ทั้งหลาย    ทีพ่ึ่งอ่ืนของพวกเราหามีไม,    ทานท้ังหลายจงยังเมตตาจิตอัน 
สม่ําเสมอน่ันแล   ใหเปนไปในพระราชาผูเปนจอมแหงนรชน  ในพระเทวี 
และในตน,      ทานท้ังหลายอยาทําความโกรธตอใคร ๆ."       พระราชา 
ทรงถือธนูมีสัณฐานดังงาชาง    (หรือเขาสัตว )   ซึง่มีกําลัง   (แหงการ 
โกง)   ของคนพันหน่ึง    ทรงข้ึนสายแลวพาดลูกศรอันกําซาบดวยยาพิษ 
ทําพระนางสามาวดีไว  ณ เบื้องหนา    ใหหญิงเหลานั้นทุกคน    ยืนตาม 
ลําดับกันแลว    จึงปลอยลูกศรไปที่พระอุระของพระนางสามาวดี.   ลกูศร 
นั้น    หวนกลับบายหนาสูทางที่ตนมาเที่ยว     ประดุจจะเขาไปสูพระหทัย 
ของพระราชา   ไดต้ังอยูแลวดวยเมตตานุภาพ    ของพระนางสามาวดีนั้น. 
พระราชาทรงพระดําริวา   " ลูกศรท่ีเรายิงไป   ยอมแทงทะลุไปไดแมซึ่ง 
ศิลา,  แมฐานะท่ีจะกระทบในอากาศก็ไมมี,   ก็เม่ือเปนเชนนี้  ลูกศรน้ีกลบั 
มุงหนามาสูหัวใจของเรา  (ทําไม?);  แทจริง  แมลกูศรน้ี  ไมมีจิต  ไมใช 
สัตว   ไมใชของมีชีวิต     ยังรูจักคุณของนางสามาวดี,   ตัวเรา   แมเปน 
มนุษยก็หารู   (คุณ)  ไม." 
 

                   พระเจาอุเทนประทานพรแกพระนางสามาวดี 
          ทาวเธอท้ิงธนูเสีย    ทรงประคองอัญชลี    นัง่กระหยงแทบบาทมูล 
ของพระนางสามาวดี  ตรัสพระคาถานี้วา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 292 

                "เราฟนเฟอน   เลือนหลง,    ทิศท้ังปวงยอม 
        มืดต้ือแกเรา,   สามาวดีเอย  เจาจงตานทานเรา 
        ไว,  และเจาจงเปนท่ีพ่ึงของเรา." 
         พระนางสามาวดีสดับพระดํารัสของทาวเธอแลว   ก็มิไดกราบทูลวา 
" ดีแลว     สมมติเทพ    พระองคจงถึงหยอมฉันเปนที่พ่ึงเถิด,"       (แต) 
กราบทูลวา  "ขาแตมหาราช  หมอมฉันถึงผูใดวาเปนที่พ่ึง  แมพระองค 
ก็จงถึงผูนั้นแล  วาเปนที่พ่ึงเถิด." 
         พระนางสามาวดี     ผูเปนสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา    ครั้น 
กลาวคํานี้แลว   ก็กลาววา 
                " พระองค อยาทรงถึงหมอมฉันเปนที่พ่ึงเลย, 
        หมอมฉันถึงผูใดวาเปนที่พ่ึง,      ขาแตมหาราช 
        ผูนั้นคือพระพุทธเจา,      พระพุทธเจาน่ันเปนผู 
        เย่ียมยอด,        ขอพระองคทรงถึงพระพุทธเจา                      
        พระองคนั้นเปนที่พ่ึงดวย,       ทรงเปนที่พ่ึงของ 
        หมอมฉันดวย."  
          พระราชา     ทรงสดับคําของพระนางสามาวดีนั้นแลว    จึงตรัส 
" บัดนี้   เรายิง่กลัวมากข้ึน"  แลวตรัสคาถานี้วา 
                "เรานี้เลือนหลงย่ิงขึ้น,  ทิศท้ังปวงยอมมืดต้ือ 
        แกเรา,  สามาวดีเอย        เจาจงตานทานเราไว 
        และเจาจงเปนที่พ่ึงของเรา." 
          ลําดับนั้น  พระนางสามาวดีนั้น   ก็ทูลถามทาวเธออีก โดยนัยกอน  
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นั้นแล,   เมื่อทาวเธอตรัสวา   " ถาเชนนั้น   เราขอถึงเจาและพระศาสดา 
วาเปนที่พ่ึง   และเราจะใหพรแกเจา"    ดังน้ีแลว    จึงกราบทูลวา   " ขา 
แตมหาราช    พรจงเปนสิ่งอันหมอมฉันไดรับเถิด."   ทาวเธอเสด็จเขาไป 
เฝาพระศาสดา    ทรงถึง    (พระองค)    เปนสรณะแลว    ทรงนิมนต 
ถวายทานแดภิกษุสงฆสิ้น  ๗  วันแลว         ทรงเรียกพระนางสามาวดีมา 
ตรัสวา   "เจาจงลุกข้ึนรับพร."   พระนางสามาวดีกราบทูลวา    "ขาแต 
มหาราช   หมอมฉันไมมีความตองการดวยส่ิงทั้งหลายมีเงินเปนตน,  แต 
ขอพระองคจงพระราชทานพรนี้แกหมอมฉัน :   (คือ)   พระศาสดาพรอม 
ทั้งภิกษุ  ๕๐๐  รูป  จะเสด็จมา  ณ ที่นี้เนืองนิตยไดโดยประการใด,   ขอ 
พระองคทรงกระทําโดยประการน้ันเถิด,   หมอมฉันจักฟงธรรม."   พระ- 
ราชาถวายบังคมพระศาสดาแลว     ทูลวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
พระองคจงเสด็จมาในท่ีนี้เนืองนิตยพรอมดวยภิกษุ  ๕๐๐  รปู,   เหลาหญิง 
ซึ่งธรรมทั้งพระนางสามาวดีเขาดวย  กลาววา  ' หมอมฉันจักฟงธรรม." 
          พระศาสดา.   มหาบพิตร    ธรรมดาการไปในท่ีเดียวเนืองนิตยยอม 
ไมควรแกพระพุทธเจาท้ังหลาย.   เพราะมหาชนหวังเฉพาะ   (พระพุทธ- 
เจา )   อยู. 
          พระราชา.    ขาแตพระองคผูเจริญ      ถาอยางนั้น      ขอพระองคทรง 
สั่งภิกษุไวรูปหน่ึงเถิด.  
          พระศาสดาทรงส่ังพระอานนทเถระแลว.      จําเดิมแตนั้น    พระ- 
อานนทเถระน้ันก็พาภิกษุ  ๕๐๐ รูปไปสูราชสกุลเนืองนิตย;    พระเทวีแม 
เหลาน้ัน  เลีย้งพระเถระพรอมท้ังบริวาร  ฟงธรรมอยูเนืองนิตย.  
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          พระราชาทรงถวายจีวรแกพระอานนท 
         วันหน่ึง  หญิงเหลาน้ัน  ฟงธรรมกถาของพระเถระแลว    เลื่อมใส 
ไดกระทําการบูชาธรรมดวยผาอุตราสงค  ๕๐๐   ผืน.        อุตราสงคผืน 
หน่ึง ๆ ยอมมีคาถึง  ๕๐๐.    พระราชาไมทรงเห็นผาสักผืนหน่ึงของหญิง 
เหลาน้ัน  จึงตรัสถามวา   " ผาอุตราสงคอยูที่ไหน ?"  
         พวกหญิง.   พวกหมอมฉันถวายแลวแดพระผูเปนเจา. 
         พระราชา.  พระผูเปนเจาน้ัน  รับทั้งหมดหรือ ? 
         พวกหญิง.  เพคะ  รบั  (ทั้งหมด). 
         พระราชาเสด็จเขาไปหาพระเถระแลว   ตรัสถามความท่ีหญิงเหลาน้ัน 
ถวายผาอุตราสงค   ทรงสดับความท่ีผาอันหญิงเหลาน้ันถวายแลว     และ 
ความท่ีพระเถระรับไวแลว     จึงตรัสถามวา  "ทานผูเจริญ   ผาท้ังหลาย 
มากเกินไปมิใชหรือ ?   ทานจักทําอะไรดวยผามีประมาณเทาน้ี ?"  
         พระเถระ.  มหาบพิตร  อาตมภาพรับผาไวพอแกอาตมภาพแลว  จัก  
ถวายผาท่ีเหลือแกภิกษุทั้งหลายผูมีจีวรเกา. 
         พระราชา.  ภิกษุทั้งหลาย  จักทําจีวรเกาของตนใหเปนอะไร ? 
         พระเถระ.   เธอจักใหแกภิกษุผูมีจีวรเกากวาทั้งหลาย. 
         พระราชา.  ภิกษุเหลาน้ันจักทําจีวรเกาของตนใหเปนอะไร ? 
         พระเถระ.   เธอจักทําใหเปนผาปูนอน. 
         พระราชา.   เธอจักทําผาปูนอนเกาใหเปนอะไร ? 
         พระเถระ.   เธอจักทําใหเปนผาปูพ้ืน. 
         พระราชา.   เธอจักทําผาปูพ้ืนเกาใหเปนอะไร ? 
         พระเถระ.   ขอถวายพระพร  เธอจักทําใหเปนผาเช็ดเทา.  
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         พระราชา.   เธอจักทําผาเช็ดเทาเกาใหเปนอะไร ? 
         พระเถระ.   เธอจักโขลกใหละเอียดแลว๑  ผสมดวยดินเหนียวฉาบฝา. 
         พระราชา.    ทานผูเจริญ    ผาท้ังหลายท่ีถวายแดพวกพระผูเปนเจา 
จักไมเสียหาย  แมเพราะทํากรรมมีประมาณเทาน้ันหรือ ? 
         พระเถระ.  อยางนั้น  มหาบพิตร. 
         พระราชาทรงเลื่อมใสแลว  รับสั่งใหนําผา  ๕๐๐  อ่ืนอีกมากใหต้ัง 
ไวแทบบาทมูลของพระเถระแลว. 
         ไดยินวา    พระเถระไดผามีคาถึง  ๕๐๐   ซึ่งพระราชาทรงวางไว 
แทบบาทมูลถวายโดยสวน  ๕๐๐  ถึง  ๕๐๐  ครั้ง,    ไดผามีคาถึงพันหน่ึง 
ซึ่งพระราชาทรงวางไวแทบบาทมูลถวายโดยสวนพันหน่ึง      ถึงพันครั้ง, 
ไดผามีคาถึงแสนหนึ่ง    ซึ่งพระราชาทรงวางไวแทบบาทมูลถวายโดยสวน 
แสนหน่ึง      ถึงแสนครั้ง.      กช็ื่อวาการนับผาท่ีพระเถระไดแลวโดยนัย 
เปนตนวา  ๑-๒-๓-๔-๕-๑๐  ดังนี้ ยอมไมมี:  ไดยนิวา  เมื่อพระ- 
ตถาคตปรนิพพานแลว,    พระเถระเท่ียวไปทั่วชมพูทวีป    ไดถวายบาตร 
และจีวรทั้งหลาย    ซึ่งเปนของ ๆ  ตนนั่นแล    แกภิกษุทั้งหลายในวิหาร 
ทั้งปวงแลว. 
 

                   พระนางสามาวดีถูกไฟคลอก 
          พระนางมาคันทิยาคิดวา    "เราทําส่ิงใด,      สิ่งน้ันมิไดเปนอยาง 
นั้น   กลับเปนอยางอ่ืนไป;   เราจักทําอยางไรหนอแล ?"   ดังน้ีแลวคิดวา 
" อุบายน้ี   ใชได"   เมื่อพระราชาเสด็จไปสูที่ทรงกีฬาในพระราชอุทยาน 
 
๑.   ขณฺฑาขณฑฺิก  แปลวา   ใหเปนทอนและหาทอนมิได.  
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จึงสงขาวไปแกอาวา     "ขออาจงไปปราสาทของนางสามาวดี     ใหเปด 
เรือนคลังผาและเรือนคลังนํ้ามันแลว    ชุบผาในตุมน้ํามันแลวพันเสา   ทํา 
หญิงท้ังหมดเหลานั้นไวโดยความเปนอันเดียวกัน   ปดประตู   ลั่นยนตใน 
ภายนอก  เอาคบไฟมีดามจุดไฟตําหนัก  ลงแลวจงไปเสีย."    นายมาคัน- 
ทิยะน้ันข้ึนสูปราสาท   ใหเปดเรือนคลังท้ังหลาย    ชุบผาในตุมน้ํามันแลว 
เริ่มพันเสา. 
         ลําดับนั้น     หญิงท้ังหลายมีพระนางสามาวดีเปนประมุข     กลาวกะ 
นายมาคันทิยะอยูวา   "นี่อะไรกัน ?  อา"   เขาไปหาแลว.  นายมาคันทิยะ 
กลาวอยางนี้วา    " แมทั้งหลาย    พระราชารับสั่งใหพันเสาเหลาน้ีดวยผา 
ชุบน้ํามัน     เพ่ือประโยชนแกการทําใหมั่นคง      ธรรมดาในพระราชวัง 
กรรมท่ีประกอบดีและชัว่  เปนของรูไดยาก,  อยาอยูในที่ใกลเราเลย  แม 
ทั้งหลาย"   ดังน้ีแลว   ใหหญิงเหลานั้นผูมาแลวเขาไปในหอง   ปดประตู 
แลว  ลั่นยนตในภายนอก   จุดไฟ   จําเดิมแตตน    ลงมาแลว. 
         พระนางสามาวดีไดใหโอวาทแกหญิงเหลาน้ันวา    " การกําหนด 
อัตภาพ    ซึ่งถูกไฟเผาอยางนี้ของพวกเราผูทองเที่ยวอยูในสงสาร    อันม ี 
สวนสุดไมปรากฏแลว     แมพุทธญาณก็ไมทําไดโดยงาย,     ทานท้ังหลาย 
จงเปนผูไมประมาทเถิด."  หญิงเหลาน้ันเมื่อตําหนักถูกไฟไหมอยู,  มนสิการ 
ซึ่งเวทนาปริคคหกัมมัฏฐาน๑,   บางพวกบรรลุผลที่ ๒, บางพวกบรรลุผล 
ที่ ๓. 
         เพราะฉะนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย   จึงกลาววา   "ครั้งน้ันแล๒  
ภิกษุเปนอันมาก      กลับจากบิณฑบาตในภายหลังแหงภัต      (หลังจาก 
 
๑. กัมมัฏฐาน  มีอันกําหนดเวทนาเปนอารมณ.  ๒.  ขุ.  อุ.  ๒๕/ ขอ ๑๕๗ อุเทนสูตร.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 297 

ฉันขาว),   พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูโดยที่ใด  เขาไปเฝาโดยท่ีนั้น; 
ครั้นเขาไปเฝาแลว  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   นั่งแลว ณ  สวนขาง 
หน่ึง;   ภิกษุเหลาน้ัน    ผูนั่งแลว  ณ  สวนขางหน่ึงแล   ไดกราบทูลคําน้ี  
กะพระผูมีพระภาคเจาวา   " ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอประทานวโรกาส 
ภายในบุรีของพระเจาอุเทน     ผูเสด็จไปสูพระราชอุทยานถูกไฟไหมแลว, 
หญิง  ๕๐๐   มีพระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละแลว,    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    คติของอุบาสิกาเหลาน้ันเปนอยางไร ?    สัมปรายภพเฉพาะหนา 
เปนอยางไร ?"  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย  ในอุบาสิกา 
เหลาน้ี     อุบาสิกาท่ีเปนโสดาบันก็มี,    เปนสกทาคามีก็มี,    เปนอนาคา- 
มีก็มี,   อุบาสิกาท้ังหมดน้ันไมเปนผูไรผลทํากาละดอก  ภิกษุทั้งหลาย."     
         ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจา     ทรงทราบเนื้อความน้ันแลว 
ทรงเปลงพระอุทานน้ี    ในเวลานั้นวา 
               "โลกมีโมหะเปนเครื่องผูกพัน    ยอมปรากฏ  
        ดุจรูปอนัสมควร,   คนพาลมีอุปธิกิเลสเปนเครื่อง 
        ผูกไว  ถูกความมืดแวดลอมแลว  จึงปรากฏดุจมี 
        ความเที่ยง,  ความกังวลยอมไมมีแกผูเห็นอยู.๑" 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนั้นแลว     ทรงแสดงธรรมวา    " ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมดาสัตวทั้งหลาย   เทีย่วไปในวัฏฏะ   เปนผูไมประมาทตลอดกาลเปน 
นิตยกระทําบุญกรรมก็ม,ี  เปนผูมีความประมาทกระทําบาปกรรมก็ม,ี  เหตุ 
นั้น  สัตวผูเท่ียวไปในวัฏฏะ   จึงเสวยสุขบางทุกขบาง." 
 
๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/  ขอ  ๑๕๗.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 298 

            พระเจาอุเทนลงโทษพระนางมาคันทิยากับพวก 
         พระราชา   ทรงสดับวา   " ขาววา    ตําหนักของพระนางสามาวดี 
ถูกไฟไหม,"  แมเสด็จมาโดยเร็ว    ก็ไมไดอาจเพ่ือจะทันถึงตําหนักอันไฟ 
ยังไมไหมได,  ก็แลครั้นเสด็จมาแลว   ทรงยังตําหนักใหดับแลว   ทรงเกิด 
โทมนัสมีกําลัง   แวดลอมดวยหมูอํามาตย    ประทับนั่งอนุสรณถึงพระคุณ 
ของพระนางสามาวดี  ทรงพระดําริวา   "นี้เปนการกระทําของใครหนอ ?" 
ดังน้ีแลว    ทรงทราบวา     " กรรมน้ี    จักเปนกรรมอันนางมาคันทิยาให 
ทําแลว,"   ทรงพระดําริวา   " นางมาคันทิยานั้น  อันเราทําใหหวาดกลัว 
แลวถาม     ก็จักไมบอก,    เราจักคอย  ๆ ถามโดยอุบาย."     จึงตรัสกะ 
อํามาตยทั้งหลายวา  " ผูเจริญท้ังหลาย  ในกาลกอนแตกาลน้ี     เราลุกข้ึน 
เสร็จสรรพแลว       ก็เปนผูระแวงสงสัยอยูรอบขางทีเดียว,     นางสามาวดี 
แสวงหาแตโทษเราเปนนิตย,   นางก็ตายไปแลว;    ก็บัดนี้     เราจักเย็นใจ 
ไดละ,  เราจักไดอยูโดยความสุข."  พวกอํามาตยทูลวา   "ขาแตสมมติ- 
เทพ    กรรมนี้อันใครหนอแลทําแลว ?"   พระราชาตรัสตอบวา  " จัก 
เปนกรรม   อันใคร ๆ  ทาํแลวดวยความรักในเรา."  พระนางมาคันทิยา 
ทรงยืนเฝาอยูในท่ีใกล  ฟงพระดํารัสน้ันแลว   จึงกราบทูลวา  "ใคร ๆ 
คนอ่ืนจักไมอาจทําได,  พระเจาขา  กรรมนี้อันหมอมฉันทําแลว,  หมอมฉัน 
สั่งอาใหทํา."   พระราชาตรัสวา   " ชื่อวาสัตวผูมีความรักในเราอ่ืน ยกไว 
เสียแตเจา    ยอมไมมี,    เราพอใจ,    พระเทวี  เราจะใหพรแกเจา,  เจาจง 
ใหเรียกหมูญาติของตนมา."   นางสงขาวไปแกพวกญาติวา  "พระราชา 
ทรงพอพระหฤทัย  จะพระราชทานพรแกเรา,  จงมาเร็ว ." 
         พระราชารับสั่งใหทําสักการะใหญ      แกญาติทั้งหลายของพระนาง  
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มาคันทิยา    ซึ่งมาแลว ๆ    แมพวกคนผูมิใชญาติของพระนางมาคันทิยา 
เห็นสักการะนั้นแลว     กใ็หสินจาง    กลาววา  " พวกเราเปนญาติของ 
พระนางมาคันทิยา"    พากันมาแลว.    พระราชารบัสั่งใหจับคนเหลาน้ัน 
ทั้งหมดไว   แลวใหขุดหลุมทั้งหลายประมาณแคสะดือ    ที่พระลานหลวง 
แลว   ใหคนเหลาน้ันนั่งลงในหลุมเหลาน้ันเอาดินรวนกลบ    ใหเกลี่ยฟาง 
ไวเบ้ืองบน   แลวจุดไฟ,    ในเวลาที่หนังถูกไฟไหมแลว,    รับสั่งใหไถ 
ดวยไถเหล็กทั้งหลาย   ใหทําใหเปนทอนและหาทอนมิได  (หรือ)  เปน 
ชิ้นและหาชิ้นมิได.    พระราชารับสั่งใหเชือดเนื้อ  แมจากสรีระของพระ- 
นางมาคันทิยา     ตรงที่มเีนื้อล่ํา ๆ   ดวยมีดอันคมกริบแลว    ใหยกข้ึนสู 
เตาไฟอันเดือดดวยนํ้ามัน  ใหทอดดุจขนมแลว  ใหเค้ียวกินเนื้อน้ันแล. 
 

    ความตายของพระนางสามาวดีควรแกกรรมในปางกอน 
          ตอมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย   สนทนากันในโรงธรรมวา๑   " ความ 
ตายเชนนี้    ของอุบาสิกาผูถึงพรอมดวยศรัทธาเห็นปานน้ี    ไมสมควรเลย  
หนอ  ทานผูมีอายุทั้งหลาย." 
          พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้เธอท้ังหลาย 
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"  เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลวา  "ดวย  
เรื่องชื่อน้ี "  ดังน้ีแลว    ตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย  ความตายน่ันของหญิง 
ทั้งหลาย   มพีระนางสามาวดีเปนประมุข  ไมควรแลวในอัตภาพนี้     แตวา 
ความตายอันหญิงเหลาน้ันไดแลว         สมควรแทแกกรรมซ่ึงเขาทําไวใน 
กาลกอน,"  อันภิกษุเหลาน้ันทูลอาราธนาวา  " กรรมอะไร    อันหญิง 
 
๑.  ยังกถาใหตัง้ข้ึนในโรงธรรม.  
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เหลาน้ันทําไวในกาลกอน      พระเจาขา ?      ขอพระองคจงตรัสบอกแก 
ขาพระองคทั้งหลาย"  ดังน้ีแลว   จึงทรงนําอดีตนิทานมา  (เลาวา) 
 

      บรุพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวาร 
          ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัต      ครองราชสมบัติอยูในกรุง 
พาราณสี    พระปจเจกพุทธเจา ๘  องค   ฉันอยูในพระราชวังเนืองนิตย. 
หญิง  ๕๐๐  คน  ยอมบํารุงพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน.   ในทานเหลาน้ัน 
พระปจเจกพุทธเจา  ๗  องคไปสูหิมวันตประเทศ    อีกองคหน่ึง    นั่งเขา 
ฌานอยูในที่รกดวยหญาแหงหนึ่งริมแมน้ํา.      ตอมาวันหน่ึง    เมื่อพระ- 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายไปแลว,   พระราชาทรงพาหญิงเหลาน้ันไป   เพ่ือ 
ทรงเลนน้ําในแมน้ํา.     ณ สถานที่นั้น    หญิงเหลาน้ันเลนน้ําตลอดสวน 
แหงวัน   ข้ึนแลว     ถูกความหนาวบีบค้ันเทียวใครจะผิงไฟ   กลาวกันวา 
"ทานท้ังหลาย    พึงหาดูที่กอไฟของพวกเรา,"    เที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู 
เห็นที่รกดวยหญา  (ชฏัหญา )  นั้น  จึงยืนลอมกอไฟแลว   ดวยสําคัญวา 
" กองหญา" เมื่อหญาท้ังหลายไหมแลวก็ยุบลง,    หญิงเหลาน้ันแลเห็น 
พระปจเจกพุทธเจา  จึงกลาวกันวา  " พวกเรา  ฉิบหายแลว !   พวกเรา 
ฉิบหายแลว !    พระปจเจกพุทธเจาของพระราชาถูกไฟคลอก,   พระราชา 
ทรงทราบจักทําพวกเราใหฉิบหาย, เราจักทําทานใหไหมทั้งหมด,"    ทุกคน 
นําฟนมาจากที่โนนที่นี้     ทําใหเปนกองในเบื้องบนแหงพระปจเจกพุทธ- 
เจาน้ัน    กองฟนใหญไดมีแลว.     ลําดับนั้น    หญิงเหลาน้ันสุมฟนนั้น 
แลวหลีกไป   ดวยสําคัญวา  "บัดนี้    จักไหมละ."    ครั้งกอน   พวกเขา 
เปนผูไมมีความจงใจ   ก็ถกูกรรมติดตามแลวในบัดนี้.    ก็คนท้ังหลายแม  
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นําฟน  ๑,๐๐๐  เลมเกวียนมาสุมอยู  ก็ไมอาจเพ่ือจะทําพระปจเจกพุทธเจา 
ภายในสมาบัติ    แมใหมอีาการสักวาอุนได.   เพราะฉะนั้น   พระปจเจก- 
พุทธเจาน้ัน    ในวันที ่ ๗  จึงไดลุกข้ึนไปตามสบายแลว.    หญงิเหลาน้ัน 
ไหมในนรกสิ้นหลายพันป  เพราะความท่ีกรรมนัน้อันทําไวแลว  ไหมแลว 
ในเรือนท่ีถูกไฟไหมอยู   โดยทํานองน้ีแล  สิ้น  ๑๐๐ อัตภาพ   ดวยวิบาก 
อันเหลือลงแหงกรรมน้ันแล.    นี้เปนบุรพกรรมของหญิงเหลานั้น    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
 

                    บุรพกรรมของนางขุชชุตตรา 
         เมื่อพระศาสดาตรัสอยางนั้นแลว    ภิกษุทั้งหลาย   จึงทูลถามพระ- 
ศาสดาวา     "ขาแตพระองคผูเจริญ   กน็างขุชชุตตราเลา      เพราะกรรม 
อะไร ?    จึงเปนหญิงคอม,    เพราะกรรมอะไร ?  จึงเปนผูมีปญญามาก, 
เพราะกรรมอะไร ? จึงบรรลโุสดาปตติผล,   เพราะกรรมอะไร    จึงเปน 
คนรับใชของคนเหลาอ่ืน."  พระศาสดา   ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย   ใน 
กาลท่ีพระราชาองคนั้นแล  ครองราชสมบัติในกรงุพาราณสี   พระปจเจก- 
พุทธเจาองคนั้นเหมือนกัน  ไดเปนผูมีธาตุแหงคนคอมหนอยหนึ่ง.  ลําดับ 
นั้น   หญิงผูอุปฏฐายิกาคนหนึ่งหมผากัมพลถือขันทองคําทําเปนคนคอม 
พุทธเจาของพวกเรายอมเท่ียวไปอยางนี้และอยางนี้."     เพราะผลอันไหล 
ออกแหงกรรมน้ันนางจึงเปนหญิงคอม. 
         อน่ึง     ในวันแรก     พระราชาทรงนิมนตพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ัน  ใหนั่งในพระราชมณเฑียรแลวใหราชบุรษุรับบาตร  บรรจุบาตร  
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ใหเต็มดวยขาวปายาสแลวรับสั่งใหถวาย.        พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  
ถือบาตรอันเต็มดวยขาวปายาสรอน   ตองผลัดเปลี่ยน  (มือ)   บอย ๆ. 
หญิงน้ัน      เห็นทานทําอยูอยางนั้น     ก็ถวายวลัยงา  ๘  วลัย      ซึ่งเปน 
ของของตน  กลาววา  " ทานจงวางไวบนวลัยนี้แลวถือเอา."  พระปจเจก- 
พุทธเจาเหลาน้ัน    ทําอยางนั้นแลว.    แลดูหญิงน้ัน.    นางทราบความ 
ประสงคของทานท้ังหลาย  จึงกลาววา    " ทานเจาขา   ดิฉันหามีความตอง  
การวลัยเหลาน้ีไม,     ดิฉันบริจาควลัยเหลาน้ันแลวแกทานท้ังหลายนั่นแล, 
ขอทานจงรับไป." พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันรับแลวไดไปยังเง้ือมเขาชื่อ 
นันทมูลกะ.    แมทุกวันนี้     วลัยเหลาน้ันก็ยังดี  ๆ อยูนั่นเอง.   เพราะผล 
อันไหลออกแหงกรรมน้ัน     ในบัดนี ้    นางจึงเปนผูทรงพระไตรปฏก   ม ี
ปญญามาก.    เพราะผลอันไหลออกแหงการอุปฏฐาก   ซึ่งนางทําแกพระ-  
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  นางจึงไดบรรลุโสดาปตติผล.   นี้เปนบุรพกรรม 
ในสมัยพุทธันดรของนาง. 
          สวนในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  ธิดาของเศรษฐีในกรุง 
พาราณสีคนหนึ่ง  จับแวน   นั่งแตงตัวอยูในเวลามีเงาเจริญ   ( เวลาบาย). 
ลําดับนั้น  นางภิกษุณีขีณาสพรูปหน่ึง   ซึ่งเปนผูคุนเคยของนางไดไปเพ่ือ 
เยี่ยมนาง.    จริงอยู    นางภิกษุณี    แมเปนพระขีณาสพก็เปนผูปรารถนา 
เพ่ือจะเห็นตระกูลอุปฏฐากในเวลาเย็น.  ก็ในขณะนั้นหญิงรับใชไร ๆ ใน 
สํานักของธิดาเศรษฐีไมมีเลย.     นางจึงกลาววา   "ดิฉันไหว   เจาขา 
โปรดหยิบกระเชาเครื่องประดับนั่น  ใหแกดิฉันกอน."   พระเถรี  คิดวา 
" ถาเรา     จักไมหยิบกระเชาเครื่องประดับนี้ใหแกนางไซร     นางจักทํา 
ความอาฆาตในเราแลว    บังเกิดในนรก,     แตวา  ถาเราจัก  (หยิบ)  
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ให,   นางจักเกิดเปนหญิงรับใชของคนอ่ืน;   แตวา    เพียงความเปนผูรับ 
ใชของคนอ่ืน    ยอมดีกวาความเรารอนในนรกแล."    พระเถรีนั้นอาศัย 
ความเอ็นดู  จึงไดหยิบกระเชาเครื่องประดับนั้นใหแกนาง.   เพราะผลอัน 
ไหลออกแหงกรรมน้ัน  นางจึงเปนคนรับใชของคนเหลาอ่ืน. 
 

       พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมทีธ่รรมสภา 
          รุงข้ึนวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย  สนทนากันในโรงธรรมวา  หญิง ๕๐๐ 
มีพระนางสามาวดีเปนประมุข   ถูกไฟไหมแลวในตําหนัก,   พวกญาติของ 
พระนางมาคันทิยา    ถูกจุดไฟอันมีฟางเปนเชื้อไวเบื้องบนแลวทําลายดวย 
ไถเหล็ก,  พระนางมาคันทิยา  ถูกทอดดวยนํ้ามันอันเดือดพลาน,   ในคน 
เหลาน้ัน    ใครหนอแล ?   ชื่อวาเปนอยู,   ใคร ?   ชือ่วาตายแลว." 
          พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้เธอทั้งหลาย 
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?  เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลวา    " ดวย  
เรื่องชื่อน้ี "   ดังน้ีแลว  จึงตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย  คนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ประมาทแลว, คนเหลาน้ัน  แมเปนอยูต้ัง  ๑๐๐  ป  ก็ชื่อวาตายแลวโดยแท; 
คนเหลาใด   ไมประมาทแลว,    คนเหลาน้ัน   แมตายแลว    กช็ื่อวายังคง 
เปนอยู;  เพราะฉะนั้น   พระนางมาคันทิยา จะเปนอยูก็ตาม  ตายแลวก็ตาม 
ก็ชื่อวาตายแลวทีเดียว  หญิง ๕๐๐  มพีระนางสามาวดีเปนประมุข    แม 
ตายแลว   กช็ื่อวาเปนอยูนั่นเทียว;   ภิกษุทั้งหลาย    เพราะวาผูไมประมาท 
ตายแลว   ชือ่วายอมไมตาย;  ดังน้ีแลว   ไดภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา 
          ๒.    อปฺปมาโท   อมต  ปท         ปมาโท   มจจฺุโน   ปท      
               อปฺปมตฺตา   น  มียนฺติ         เย   ปมตฺตา  ยถา  มตา  
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                    เอต   วิเสสโต ตฺวา     อปฺปมาทมฺหิ   ปณฺฑิตา 
                      อปฺปมาเท  ปโมทนฺตื      อริยาน  โคจเร  รตา 
                     เต ฌายิโน  สาตติถา      นิจฺจ  ทฬฺหปรกฺกมา 
                    ผุสนฺติ   ธีรา นิพฺพาน     โยคกฺเขม  อนตฺุตร 
                          "ความไมประมาทเปนเครื่องถึงอมตะ๑ ความ 
                      ประมาทเปนทางแหงมัจจุ       ผูไมประมาทแลว  
                       ชื่อวายอมไมตาย:   ผูใดประมาทแลว  ผูนั้นยอม 
                     เปนเหมือนคนตายแลว;   บัณฑิตรูความน่ันโดย 
                      แปลกกันแลว    (ต้ังอยู )   ในความไมประมาท 
                       บันเทิงอยูในความไมประมาท:     ยนิดีในธรรม 
                      เปนที่โคจรของพระอรยิะท้ังหลาย,  บัณฑิตผูไม 
                      ประมาทเหลาน้ัน  มีความเพง  มีความเพียรเปน 
                    ไปติดตอ.  บากบั่นมั่นเปนนิตย  เปนนักปราชญ 
                      ยอมถูกตองพระนิพพาน   อันเปนแดนเกษมจาก 
                      โยคะอันยอดเย่ียม." 
 

                                          แกอรรถ  

            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปฺปมาโท   ยอมแสดงเนื้อความกวาง 
คือ  ถือเอาเน้ือความกวางต้ังอยู.  จริงอยู  พระพุทธพจน คือพระไตรปฎก  
แมทั้งสิ้น ซึ่งอาจารยทั้งหลายนํามากลาวอยู   ยอมหย่ังลงสูความไมประมาท 
นั่นเอง,  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสไววา "ภิกษุทั้งหลาย  
 
๑.  อมต  ปท  แปลวา  เปนทางแหงอมตะ ก็ได  เปนทางไมตาย กไ็ด.  
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รอยเทาเหลาใดเหลาหนึ่ง   ของสัตวทั้งหลายผูสัญจรไปบนแผนดิน,   รอย 
เทาท้ังปวงน้ัน  ยอมถึงความประชุมลงในรอยเทาชาง,  รอยเทาชาง   อัน 
ชาวโลกยอมเรียกวาเปนยอดแหงรอยเทาเหลาน้ัน.      เพราะรอยเทาชางนี้ 
เปนของใหญ   แมฉันใด,    ภิกษุทั้งหลาย    กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง, 
กุศลธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    มีความไมประมาทเปนรากเหงา   มีความไม 
ประมาทเปนท่ีประชุมลง,   ความไมประมาท   อันเรากลาววา    เปนยอด 
แหงธรรมเหลาน้ัน  ฉันนัน้  เหมือนกนัแล๑." 
           ก็ความไมประมาทนั้นนั่น  โดยอรรถ  ชื่อวา ความไมอยูปราศจาก 
สติ,   เพราะคําวา    " ความไมประมาท"    นั่น   เปนชื่อของสิอันต้ังมั่น 
เปนนิตย. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   อมต   ปท,   พระนิพพาน   พระผูมี-  
พระภาคตรัสเรียกวา  อมตะ,   เพราะพระนิพพานนั้น  ชื่อวาไมแกไมตาย 
เพราะความเปนธรรมชาติไมเกิด,    เหตุนั้น    พระองคจึงตรัสเรียกพระ- 
นิพพานวา   อมตะ,   สัตวทั้งหลายยอมถึง   อธิบายวา   ยอมบรรลุอมตะ 
ดวยความไมประมาทน้ี    เหตุนั้น  ความไมประมาทนี้จึงชื่อวา  เปนเครื่อง 
ถึง;    (ความไมประมาท)    ทานกลาวอธิบายไววา   " เปนอุบายเครื่อง 
บรรลุซึ่งอมตะ"  จึงชื่อวา  อมต  ปท. 
            ภาวะคือความมัวเมา    ชื่อวา     ความประมาท.     คําวา     ความ 
ประมาทน่ัน  เปนชื่อของการปลอยสติ   กลาวคือ  ความมีสติหลงลืม. 
            บทวา    มจฺจุโน   แปลวา   แหงความตาย.    บทวา   ปท    คือ 
เปนอุบาย    ไดแกเปนหนทาง.    จริงอยู    ชนผูประมาทแลว    ยอมไม 
 
๑. ส.  มหาวาร.  ๑๙/๖๕.  
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เปนไปลวงซึ่งชาติได,   แมเกิดแลว   กย็อมแกดวย   ยอมตายดวย  เหตุนั้น 
ความประมาท  จึงชื่อวาเปนทางแหงมัจจุ  คือยอมนําเขาหาความตาย. 
           บาทพระคาถาวา  อปฺปมตฺตา   น  มียนฺติ  ความวา  ก็ผูประกอบ 
ดวยสติ   ชื่อวา   ผูไมประมาทแลว.   ใคร  ๆ   ไมพึงกําหนดวา   "ผูไม 
ประมาทแลวยอมไมตาย     คือเปนผูไมแกและไมตาย"    ดังน้ี,   เพราะวา 
สัตวไร  ๆ   ชื่อวาไมแกและไมตาย   ยอมไมมี,      แตชื่อวาวัฏฏะของสัตว 
ผูประมาทแลว    กําหนดไมได;   (วัฏฏะ)   ของผูไมประมาทกําหนดได; 
เหตุนั้น   สัตวผูประมาทแลว    แมเปนอยู   ก็ชื่อวาตายแลวโดยแท   เพราะ 
ความเปนผูไมพนจากทุกข   มชีาติเปนตนได,   สวนผูไมประมาท   เจริญ 
อัปปมาทลักษณะแลว    ทําใหแจงซ่ึงมรรคและผลโดยฉับพลนั    ยอมไม 
เกิดในอัตภาพท่ี ๒  และที่  ๓;   เหตุนั้นสัตวผูไมประมาทเหลาน้ัน   เปน 
อยูก็ตาม   ตายแลวก็ตาม   ชื่อวายอมไมตายโดยแท. 
           บาทพระคาถาวา  เย  ปมตฺตา     ยถา  มตา  ความวา  สวนสัตว 
เหลาใดประมาทแลว,      สัตวเหลาน้ัน      ยอมเปนเหมือนสัตวที่ตายแลว 
ดวยการขาดชีวิตินทรีย  มีวิญญาณไปปราศแลวเชนกับทอนฟนฉะน้ันเทียว 
เพราะความท่ีตนตายแลวดวยความตาย    คือ    ความประมาท;     จริงอยู 
แมจิตดวงหน่ึงวา   " เราจักถวายทาน,   เราจักรักษาศีล   เราจักทําอุโบสถ 
กรรม"    ดังน้ี     ยอมไมเกิดข้ึน    แมแกเขาทั้งหลายผูเปนคฤหัสถกอน,  
จิตดวงหน่ึงวา  "เราจักบําเพ็ญวัตรทั้งหลาย   มีอาจริยวัตรและอุปชฌาย- 
วัตรเปนตน,   เราจักสมาทานธุดงค,   เราจักเจริญภาวนา"   ดังน้ี   ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน    แมผูเปนบรรพชิต   ดงัจิตดวงหน่ึงไมเกิดข้ึน 
แกสัตวที่ตายแลวฉะนั้น,    สัตวผูประมาทแลวน้ัน     จะเปนผูมีอะไรเปน  
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เครื่องกระทําใหตางจากสัตวผูตายแลวเลา ?  เพราะฉะนั้น   ยอมเปนเหมือน 
คนตายแลว." 
          บาทพระคาถาวา   เอต   วิเสสโต   ตฺวา   ความวา   รูความนั้น 
โดยแปลกกันวา      " การแลนออกจากวัฏฏะของผูประมาทแลวยอมไมมี, 
ของผูไมประมาทแลว  มีอยู." 
          มีปุจฉาวา  "ก็ใครเลา  ยอมรูความแปลกกันนั่น ?" 
          มีวิสัชนาวา    " บณัฑิตทั้งหลาย     ต้ังอยูในความไมประมาทยอมรู." 
          อธิบายวา  บัณฑิต  คือผูมีเมธา  ไดแก  ผูมีปญญาเหลาใด  ต้ังอยู 
ในความไมประมาทของตนแลว    เจริญความไมประมาทอยู   บัณฑิตเหลา 
นั้น  ยอมรูเหตุอันแปลกกันนั่น. 
          บาทพระคาถาวา   อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ  ความวา  บัณฑิตเหลาน้ัน 
ครั้นรูอยางนี้แลว   ยอมบันเทิง   คือ   เปนผูมีหนายิ้มแยม   ไดแก   ยินด ี
ราเริง  ในความไมประมาทของตนน้ัน. 
          บาทพระคาถาวา  อริยาน  โคจเร   รตา   ความวา   บัณฑิตเหลา 
นั้น    บันเทงิอยูในความไมประมาทอยางนั้น    เจริญความไมประมาทน้ัน 
แลว     ยอมเปนผูยินดี    คือ   ยินดียิ่งในโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  เเยกออก 
เปนสติปฏฐาน  ๔  เปนตน    และในโลกุตรธรรม  ๙ ประการ    อันนับ 
วาเปนธรรมเครื่องโคจรของพระอริยะท้ังหลาย  คือ  พระพุทธเจา   พระ- 
ปจเจกพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาท้ังหลาย.                            
          สองบทวา  เต    ฌายิโน   ความวา   บัณฑิตผูไมประมาทเหลาน้ัน 
เปนผูมีความเพงดวยฌานท้ังสองอยาง  คือ  ดวยอารัมมณูปนิชฌาน  กลาว  
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คือ   สมาบัติ  ๘๑,   และดวยลักขณูปนิชฌาน   กลาวคือ   วิปสสนามรรค 
และผล. 
          บทวา   สาตติกา   ความวา    เปนผูมีความเพียร    ซึ่งเปนไปทาง 
กายและทางจิต     เปนไปแลวติดตอ     จําเดิมแตกาลเปนที่ออกบวชจนถึง 
การบรรลุพระอรหัต. 
          บาทพระคาถาวา   นิจฺจ   ทฬฺหปรกฺกมา    ความวา    ผูประกอบ 
ดวยความเพียรเห็นปานน้ีวา "ผลนั้นใด   อันบุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยว 
แรงของบุรุษ  ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวยความบากบ่ันของบุรุษ   ยัง 
ไมบรรลุผลนั้น  แลวหยดุความเพียรเสีย  จักไมมี๒"   (เชนนี้)   ชื่อวา 
บากบ่ันมั่น  ชื่อวา  เปนไปแลวเปนนิตย   เหตุไมทอถอยในระหวาง. 
          ในคําวา  ผุสนฺติ  นี้  พึงทราบวินิจฉัย   ดังตอไปนี้ :- 
          การถกูตองมี  ๒  คือ      ญาณผุสนา      (การถูกตองดวยญาณ), 
วิปากผุสนา   ( การถูกตองดวยวิบาก).   ในผุสนา ๒ อยางนั้น   มรรค ๔ 
ชื่อวา  ญาณผุสนา.   ผล ๔  ชื่อวา   วิปากผุสนา.   ในผุสนา  ๒  อยางนั้น 
วิปากผุสนา   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคเอาในบทวา  ผุสนฺติ   นี.้ 
บัณฑิตผูเปนนักปราชญ   เมื่อทํานิพพานใหแจงดวยอริยผล  ชื่อวา   ยอม 
ทํานิพพานใหแจงดวยวิปากผุสนา. 
          บาทพระคาถาวา   โยคกฺเขม  อนุตฺตร   ความวา   (ซึ่งนิพพาน) 
 
๑.  สมาบัติ  ๘ คือปฐมฌาน   ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  รวมเรียกวา  รูปสมาบัติ  ๔. 
อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ รวมเรียกวา 
อรูปสมาบัติ ๔. 
๒. สัง.  นิ. ๑๖/๓๔. 
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อันเปนแดนเกษม  คือ  ไมมีภัย  จากโยคะ  ๔๑   อันยังมหาชนใหจมลงใน 
วัฏฏะ    ชื่อวา    ยอดเยี่ยม     เพราะความเปนสิ่งประเสริฐกวาโลกิยธรรม 
และโลกุตรธรรมทั้งปวง. 
          ในที่สดุแหงเทศนา    ชนเปนอันมาก    ไดเปนพระอริยบุคคล   ม ี
โสดาบันเปนตน.   เทศนา  เปนกถามีประโยชนแกมหาชน  ดังน้ีแล. 
               เรื่องพระนางสามาวดี  จบ. 
 
๑. โยคะ  ๔ กามโยคะ  ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ  อวิชชาโยคะ.  
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                  ๒. เรื่องกุมภโฆสก [๑๑] 
                    ขอความเบื้องตน   
            พระศาสดา     เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน     ทรงปรารภเศรษฐี 
ชื่อกุมภโฆสก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อุฏานนโต "  เปนตน. 
 

               กุมภโฆสกกลัวตายหนีไปอยูภูเขา 
            ความพิสดารวา    ในนครราชคฤห    อหิวาตกโรคเกิดข้ึนในเรือน 
ของราชคหเศรษฐี.     เมื่ออหิวาตกโรคน้ันเกิดข้ึนแลว,      สัตวดิรัจฉาน 
ต้ังตนแตแมลงวันจนถึงโคยอมตายกอน,   ถัดนั้นมา   ก็ทาสและกรรมกร, 
ภายหลังเขาท้ังหมดก็คือเจาของเรือน,   เพราะฉะนั้น  โรคนั้นจึงจับเศรษฐี 
และภริยาภายหลังเขาทั้งหมด.    สองสามีภริยานั้น   โรคถกูตองแลว   แลดู 
บุตรซึ่งยืนอยู  ณ ทีใ่กล    มีนัยนตาทั้งสองนองดวยน้ําตา   พูดกะบุตรวา 
" พอเอย   เขาวา   เมื่อโรคชนิดนี้เกิดข้ึน,   ชนทั้งหลาย    พังฝาเรือนหนี 
ไปยอมไดชีวิต,  ตัวเจาไมตองหวงใยเราทั้งสองพึงหนีไป  ( เสียโดยดวน) 
มีชีวิตอยู   จึงกลับมาอีก  พึงขุดเอาทรัพย  ๔๐  โกฏิ   ที่เราทั้งสองฝงเก็บ 
ไวในท่ีโนนข้ึนเลี้ยงชีวิต." 
            เขาฟงคําของมารดาและบิดาน้ันแลว      รองไห      ไหวมารดาบิดา 
กลัวตอภัยคือความตาย    ทําลายฝาเรือนหนีไปสูชัฏแหงภูเขา   อยูในที่นั้น 
สิ้น  ๑๒  ปแลว  จึงกลับมายังท่ีอยูของมารดาบิดา . 
 

                  เขากลับมาบานเดิมไมมีใครจําได 
            ครั้งน้ัน  ใคร ๆ  จําเขาไมได   เพราะความท่ีไปในกาลยังเปนเด็ก  
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กลับมาในกาลมีผมและหนวดข้ึนรุงรัง. 
           เขาไปสูที่ฝงทรัพย   ดวยสามารถแหงเครื่องหมายอันมารดาและบิดา 
ใหไว    ทราบความที่ทรัพยไมเสียหาย    จึงคิดวา  "ใคร ๆ ยอมจําเรา 
ไมได.    ถาเราจักขุดทรัพยข้ึนใชสอยไซร,     ชนท้ังหลายพึงคิดวา   ' คน 
เข็ญใจผูหน่ึงขุดทรัพยข้ึนแลว,     พึงจับเราแลว    เบียดเบียน    ถากระไร 
เราพึงทําการรับจางเปนอยู,  ทีนั้น  เขานุงผาเกาผืนหนึ่ง  ( เที่ยว)  ถามวา 
"ใคร ๆ   มีความตองการดวยคนรับจาง  มีอยูหรือ ?"  (ไป)  ถึงถนน 
อันเปนที่อยูของคนผูจางแลว. 
 

               กุมภโฆสกรับจางทํางาน 
           ขณะนั้น    พวกผูจางเห็นเขาแลว     กลาววา    " ถาเจาจักทําการ 
งานของพวกเราไดสักอยางหน่ึงไซร,   พวกเราจักใหคาจางสําหรับซื้อภัต." 
           เขาถามวา   " ชื่อวาการงานอะไร ?  ที่พวกทานจักใหทํา." 
           พวกผูจางตอบวา   " การงานคือการปลุกและการตักเตือน,    ถา 
เจาอาจ   (ทํา)    ไดไซร,   เจาจงลุกข้ึนแตเชาตรู    เที่ยวบอกวา   " พอ 
ทั้งหลาย  ทานทั้งหลาย  จงลุกข้ึน  จงตระเตรียมเกวียนทั้งหลาย,    จงเทียม 
โคผู    ในเวลาท่ีสัตวพาหนะตาง ๆ    มีชางและมาเปนตนไปเพ่ือตองการ 
กินหญา,     แมทั้งหลาย     แมพวกทานจงลุกข้ึนตมยาคู  หุงภัต"    เขา 
รับวา   " ไดจะ."                                             
           ลําดับนั้น     พวกผูจางไดใหเรือนหลังหนึ่งแกเขา    เพ่ือประโยชน 
แกการอยู  ณ  ที่ใกล.   เขาไดการงานนั้นทุกวัน.  
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           พระเจาพิมพสิารทรงทราบฐานะของกุมภโฆสก 
          อยูมาวันหน่ึง   พระราชาทรงพระนามวา   พิมพิสาร   ไดทรงสดับ 
เสียงของเขาแลว.     ก็ทาวเธอไดเปนผูทรงทราบเสียงรองของสัตวทั้งปวง, 
เพราะฉะนั้น  จึงตรัสวา    "นั่นเปนเสียงของคนผูมีทรัพยมาก." 
          ขณะนั้น    นางสนมของทาวเธอคนหน่ึง  ยืนเฝาอยู  ณ ที่ใกลคิดวา 
" ในหลวงจักไมตรัสเหลว ๆ ไหล ๆ,    เราควรรูจักชายนี้."    จึงสงชาย  
ผูหน่ึงไป   (สืบ)    ดวยคําวา     "ไปเถดิ   พอ   ทานจงทราบบุรุษนั่น 
(แลวกลับมา )." 
          เขารีบไป    พบกุมภโฆสกน้ันแลว    ก็กลับมาบอกวา   "นั้นเปน 
มนุษยกําพราคนหนึ่ง  ซึ่งทําการรับจางของชนผูจางหลาย." 
          พระราชา     ทรงสดับถอยคําของบุรุษนั้นแลว    ก็ทรงดุษณีภาพ,๑   
ในวันที่ ๒ กด็ี  ในวันที ่ ๓  ก็ด ี ครั้นทรงสดับเสียงของกุมภโฆสกน้ันแลว 
ก็ตรัสอยางนั้นเหมือนกัน. 
 

                       นางสนมรับอาสาพระเจาพิมพิสาร 
          นางสนมแมนั้น    ก็คิดอยางนั้นเหมือนกัน  สง  (บุรุษ)   ไปหลาย 
ครั้ง    เมื่อเขาบอกวา     " เปนมนุษยกําพรา"    จึงคิดวา      " ในหลวง 
แมทรงสดับคําวา    ' นั่น   มนุษยกําพรา'     ก็ไมทรงเชื่อ     ตรสัย้ําอยูวา 
' นั่นเสียงบุรุษผูมีทรัพยมาก '    ในขอนี้ตองมีเหตุ;     ควรท่ีเราจะรูจักชาย 
นั้นตามความจริง. "   นางสนมนั้น  จึงกราบทูลพระราชาวา  "ขาแตสม- 
มติเทพ  ขาพระบาท   เมื่อไดทรัพยพันหน่ึงจักพาธิดาไป  (ออกอุบาย)   
ใหทรัพยนั่นเขาสูราชสกุลจงได." 
 
๑. นิ่งเฉย.  
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          พระราชา   รับสั่งใหพระราชทานทรัพยพันหน่ึงแกนางแลว.   นาง 
รับพระราชทานทรัพยนั้นแลว    ใหธดิานุงผาคอนขางเกาผืนหนึ่ง    ออก 
จากพระราชมณเฑียรพรอมกับธิดาน้ัน    เปนดุจคนเดินทาง    ไปสูถนน 
อันเปนที่อยูคนรับจาง  เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง  พูดวา " แมจา ฉันทั้งสอง 
เดินทางมา      (เหน็ดเหน่ือย)      จักขอพักในเรือนน้ีสักวันสองวันแลว 
จักไป." 
 

        นางสนมกับธิดาพักอยูในเรือนกุมภโฆสก 
          หญิงเจาของเรือน     พูดวา  " แม    ผูคนในเรือนมีมาก,    แมไม 
อาจพักในเรือนน้ีได,    เรือนของนายกุมภโฆสกน้ันแนะวาง    เชิญแมไป 
(ขอพัก)      ในเรือนน้ันเถิด."      นางไปท่ีเรือนของกุมภโฆสกน้ันแลว 
กลาววา   " นายจา   ฉันทั้งสองเปนคนเดินทาง  จัก   (ขอพัก)   อยูใน 
เรือนน้ีสักวันสองวัน,"    แมถูกเขาหามแลวต้ังหลายครั้ง  ก็พูดออนวอนวา 
" นายจา ฉันท้ังสองจัก   (ขอพัก)   อยูชั่ววันนี้วันเดียว  พอเชาตรูก็จักไป 
ดอก,"    ไมปรารถนาจะออกไปแลว.    นางพักอยูในเรือนของกุมภโฆสก 
นั้นนั่นแล  วันรุงข้ึน  ในเวลาเขาจะไปปา  จึงพูดวา  " นายจา  ขอนาย 
จงมอบคาอาหารสําหรับนายไวแลวจึงคอยไป,  ฉันจัก  (จัดแจง)  หุงตม 
ไวเพ่ือนาย."     เมื่อเขากลาววา    " อยาเลย     ฉันจักหุงตมกินเองก็ได," 
จึงรบเราบอย ๆ  เขา   (จนสําเร็จ)   ทาํทรัพยที่เขาให   ใหเปนสักวาอัน 
คนไดรับไวแลวทีเดียว     ใหนําโภชนะและสิ่งตาง  ๆ มีขาวสารท่ีบริสุทธิ์  
เปนตน     มาแตรานตลาดหุงขาวสุกใหละมุนละไมดี      และปรุงแกงกับ 
๒-๓  อยาง   ซึ่งมีรสอรอยโดยเยี่ยงอยางหุงตมในราชสกุล  ไดใหแกกุมภ- 
โฆสกผูมาจากปา.   ครั้นทราบ   (วา)  เขาบริโภคแลว   ถึงความเปนผูมี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 314 

จิตเบิกบาน   จึงพูดวา    " นายจา   ฉันทั้งสองเปนผูเมื่อยลา    ขอพักอยู 
ในเรือนน้ีแล  สักวันสองวันเถอะ,"   เขารับรองวา  "ไดจะ." 
 

            กุมภโฆสกเสียรูนางชาววัง 
           ทีนั้น      นางก็ปรุงภัตอยางเอร็ดอรอย      ทัง้เวลาเย็นทั้งวันรุงข้ึน 
แลวไดใหแกเขา.         และครั้นทราบความท่ีเขาเปนผูมีจิตเบิกบานแลวก็ 
วิงวอน (อีก ) วา  "นายจา  ฉันทั้งสองจักอยูในเรือนน้ีแล  สกั  ๒-๓ วัน" 
ดังน้ีแลว    อยูในเรือนน้ัน    เอาศัสตราอันคมตัดฐานเตียงของเขาภายใต 
แมแครในที่นั้น ๆ.    เมื่อเขามา   พอนั่งลงเทานั้น,    เตียงก็ยอบลงเบื้อง 
ลาง.   เขากลาววา   " ทําไม   เตียงนี้    จึงขาดไปอยางนี้ ?" 
           นางสนม.  นายจา   ฉันไมอาจหามพวกเด็กหนุม ๆ ได   พวกเขา 
มาประชุมกัน  (เลน)  ทีน่ี้ละซิ. 
           กุมภโฆสก.  แม   เพราะอาศัยแก  ๒  คน   ทุกขนี้   จึงเกิดแกฉัน, 
เพราะในกาลกอน  ฉันจะไปในท่ีไหน ๆ  ก็ปดประตูแลวจึงไป. 
           นางสนม.  จะทําอยางไรไดละ ?  พอ  ฉันไมอาจหามได. 
           นางตัด   (ฐานเตียง)  โดยทํานองน้ีแล   สิ้น  ๒-๓ วัน  แมถูกเขา 
ตําหนิติเตียนวากลาวอยู    ก็คงกลาว    (แกตัว)    อยางนั้นแลวตัดเชือก 
ที่เหลือ  เวนเชือกเสนเล็ก  ๆ ไวเสน ๒  เสน. 
           วันนั้น  เมื่อเขาพอน่ังลงเทาน้ัน,    ฐาน  (เตียง)   ทั้งหมดตกลง 
ไปท่ีพ้ืนดิน.  ศีรษะ  (ของเขา)  ได  (ฟุบลง )   รวมเขากับเขาท้ังสอง 
เขาลุกข้ึนได   ก็พูดวา  "ฉันจะทําอะไรได ?  บัดนี้  จักไปไหนได ?  ฉัน   
เปนผูถูกพวกแกทําไมใหเปนเจาของแหงเตียงเปนที่นอนเสียแลว."  
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          นางสนม   ปลอบวา   " จักทําอยางไรไดเลา ?   พอ    ฉันไมอาจ 
หามเด็ก ๆ  ที่คุนเคยได,  ชางเถอะ,   อยาวุนวายไปเลย,  นายจักไปไหน ? 
ในเวลาน้ี"  ดังน้ีแลว   เรยีกธิดามา  บอกวา  " แมหนู  เจาจงทําโอกาส 
สําหรับเปนท่ีนอนแหงพ่ีชายของเจา." 
 

               กุมภโฆสกไดลูกสาวของนางสนมเปนภรรยา 
          ธิดาน้ันนอนท่ีขางหนึ่งแลว       พูดวา    " นายคะ     เชญินายมา 
(นอน)   ที่นี.้"   แมนางสนมก็กลาวกะกุมภโฆสกน้ันวา   "เชญิพอไป 
นอนกับนองสาวเถิด    พอ."    เขานอนบนเตียงเดียวกับธิดานางสนมน้ัน 
ไดนําความเชยชิดกันในวันนั้นเอง. 
          นางกุมาริการองไหแลว.   ทีนัน้   มารดาจึงถามเขาวา   "เจารองไห 
ทําไมเลา ?   แมหนู." 
          ธิดา.   กรรมชื่อน้ีเกิดแลว   แม. 
          มารดาพูดวา  "ชางเถอะ  แมหนู  เรา  อาจทําอะไรได,    เจาได 
สามีคนหน่ึงก็ดี  กุมภโฆสกน้ีไดหญิงผูบําเรอเทาคนหนึ่งก็ดี๑  ยอมสมควร" 
ดังน้ีแลว    ไดทํากุมภโฆสกน้ันใหเปนบุตรเขยแลว.    เขาทั้งสองอยูรวม 
กันแลว. 
 

         กุมภโฆสกตองจายทรพัยเพราะอุบายของนางสนม 
          โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน   นางสนมน้ัน    กส็งขาว   (กราบทูล) 
แดพระ.ราชาวา  "ขาแตสมมติเทพ   ขอฝาละอองธุลีพระบาท  จงรับสั่ง 
 
๑. ภรรยา.  
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ใหทําการโฆษณาวา   ' ขอทวยราษฎรจง  (จัด)   ทาํมหรสพใน   (ยาน) 
ถนนแหงคนรับจางอยู,  กค็นใด   ไมจัดทํามหรสพในเรือน,   สินไหมชื่อ 
ประมาณเทานี้  ยอมมีแกคนนั้น."  
           พระราชารับสั่งใหทําอยางนั้น.      คราวนั้น      แมยายพูดกะเขาวา 
" พอเอย  เราจําตองจัดทํามหรสพในถนนแหงคนรับจางตามพระราชาณัติ,๑  
เราจะทําอยางไร ?" 
           กุมภโฆสก.  แม   ฉันแมทําการรับจางอยู   ก็แทบจะไมสามารถเปน 
อยูได    จักจัดทํามหรสพอยางไรไดเลา  ? 
           แมยาย.    พอเอย    ธรรมดาบุคคลผูอยูครองเรือนท้ังหลาย    ยอม 
รับเอา๒แมหนี้ไว,   พระเจาอยูหัวทรงบังคับ   จะไมทํา   ( ตาม)   ไมได, 
อันเราอาจพนจากหนี้ไดดวยอุบายอยางใดอยางหน่ึง,    ไปเถิดพอ    จงนํา 
กหาปณะ  ๑ หรือ ๒ กหาปณะ  แตที่ไหน ๆ ก็ได. 
 

  นางสนมสงทรัพยของกุมภโฆสกไปถวายพระราชา 
           เขาตําหนิติเตียนพลางไปนํากหาปณะมาเพียง ๑  กหาปณะ  แตที่ฝง 
ทรัพย  ๔๐ โกฏิ นางก็สงกหาปณะไป  (ถวาย)  แดพระราชาแลว  (จัด ) 
 ทํามหรสพดวยกหาปณะของตน,    โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน   ก็สงขาวไป 
(ถวาย)   อยางนั้นนั่นแลอีก.                            
           พระราชาก็ทรงบังคับอีกวา     " ทวยราษฎรจงจัดทํามหรสพ    เมื่อ   
ใครไมทํา  มสีินไหมประมาณเทาน้ี"  กมุภโฆสกน้ัน  ถูกแมยายกลาวรบเรา 
อยูเหมือนครั้งกอนน่ันแล     จึงไปนํากหาปณะมา  ๑  กหาปณะ     แมอีก 
 
๑. การบังคับของพระพระราชา. /๒. ตองเปนหนี้พระราชา.  
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นางก็สงกหาปณะแมเหลาน้ันไป   (ถวาย)   แดพระราชา,   โดยกาลลวง 
ไป  ๒-๓ วัน    ก็สงขาวไป    (ถวาย)    อีกวา    ' บัดนี้ขอฝาละอองธุลี 
พระบาท    ทรงสงบุรุษมา '    รับสั่งใหเรียกกุมภโฆสกน้ีไป     (เฝา)." 
พระราชาทรงสงบุรุษไปแลว. 
 

          กุมภโฆสกถูกฉุดตัวไปเฝาพระเจาอยูหัว 
         พวกบุรุษไปยังถนนที่คนรับจางนั้นอยูแลว    ถามหาวา  " คนไหน 
ชื่อกุมภโฆสก"    เที่ยวตามหาพบเขาแลว   บอกวา  " มาเถิด  พอมหา- 
จําเริญ     พระเจาอยูหัวรับสั่งใหหาพอ  (ไปเฝา)."                             
         เขากลัวแลว     พูดคําแกตัวเปนตนวา   " พระเจาอยูหัวไมทรงรูจัก 
ตัวฉัน "   แลวไมปรารถนาจะไป.   ทีนัน้   พวกบุรุษ   จึงจับเขาท่ีอวัยวะ 
ทั้งหลาย  มมีือเปนตน  ฉุดมาดวยพลการ.๑ 

         หญิงน้ัน  เห็นบุรุษเหลาน้ันแลว  จึง  ( ทําที)  ขูตะคอกวา  "เฮย  
เจาพวกหัวด้ือ      พวกเจาไมสมควรจับลูกเขยของขาท่ีอวัยวะทั้งหลายมีมือ 
เปนตน "    แลวปลอบวา  " มาเถิด  พอ  อยากลัวเลย,   ฉันเฝาพระเจา 
อยูหัวแลว  จักทูลใหตัดมอืของพวกท่ีจับอวัยวะมีมือเปนตนของเจาทีเดียว" 
แลวพาบุตรีไปกอน    ถงึพระราชมณเฑียรแลวเปลี่ยนเพศแตงเครื่องประ- 
ดับพรอมสรรพ  ไดยืนเฝาอยู  ณ สวนขางหน่ึง.   ฝายกุมภโฆสก   ถูกเขา 
ฉุดครานํามา  ( ถวาย)  จนได. 
 

                  พระราชาทรงซักถามกุมภโฆสก 
         ขณะนั้น  พระราชา  ตรัสกะเขาผูถวายบังคมแลวยืนเฝาอยูวา  "เจา 
 
๑.  ทําดวยกําลัง  คือทําตามชอบใจ.  
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หรือ ?   ชื่อกมุภโฆสก." 
         กุมภโฆสก.   ขาแตสมมติเทพ  พระเจาขา. 
         พระราชา.  เพราะเหตุไร  เจาจึงปกปดทรัพยเปนอันมากไวใชสอย ? 
         กุมภโฆสก.     ทรพัยของขาพระองคจักมีแตไหน ?     พระเจาขา 
(เพราะ)  ขาพระองคทําการรับจางเลี้ยงชีวิต. 
         พระราชา.   เจาอยาทําอยางนั้น;   เจาลวงขาทําไม ? 
         กุมภโฆสก.   ขาพระองคมิไดลวง   พระเจาขา,   ทรัพยของขาพระ- 
องคไมมี   (จริง). 
         ทีนั้น    พระราชาทรงแสดงกหาปะเหลาน้ันแกเขาแลว      ตรัสวา 
" กหาปณะเหลาน้ี    ของใครกัน ?" 
 

                             กุมภโฆสกเผยจํานวนทรัพย 
         เขาจํา   ( กหาปณะ)   ได   คิดวา   "ตายจริง !  เราฉิบหายแลว; 
อยางไรหนอ     กหาปณะเหลาน้ี     จึงตกมาถึงพระหัตถของพระเจาอยูหัว 
ได ?"   แลไปขางโนนขางนี้    ก็เห็นหญิงท้ังสองคนน้ัน    ประดับประดา 
ยืนเฝาอยูริมพระทวารหอง     จึงคิดวา  " กรรมนีส้ําคัญนัก,     ชะรอย 
พระเจาอยูหัว  พึงแตงหญิงเหลาน้ัน   (ไปลอลวงแนนอน)." 
         ขณะนั้น  พระราชาตรัสกะเขาวา  " พูดไปเถดิ   ผูเจริญ,      ทําไม ? 
เจาจึงทําอยางนั้น."                                                       
         กุมภโฆสก.   เพราะที่พ่ึงของขาพระองคไมมี  พระเจาขา. 
         พระราชา.    คนเชนเรา   ไมควรเปนที่พ่ึง    (ของเจา)    หรือ ? 
         กุมภโฆสก.    ขาแตสมมติเทพ    ถาสมมติเทพ    ทรงเปนที่พ่ึงของ  
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ขาพระองค  ก็เปนการเหมาะดี. 
          พระราชา.  เปนไดซิ   ผูเจริญ,  ทรัพยของเจามีเทาไรละ ? 
          กุมภโฆสก.   ม ี๔๐  โกฏิ   พระเจาขา. 
          พระราชา.  ไดอะไร  ( ขน)  จึงจะควร  ?  
          กุมภโฆสก.  เกวียนหลาย ๆ  เลม  พระเจาขา. 
 

                 กุมภโฆสกไดรับตําแหนงเศรษฐี 
          พระราชา     รับสั่งใหจัดเกวียนหลายรอยเลมสงไป     ใหขนทรัพย 
นั้นมา    ใหทําเปนกองไวที่หนาพระลานหลวงแลว      รับสั่งใหชาวกรุง 
ราชคฤห  (มา)   ประชุมกนัแลว   ตรัสถามวา    "ในพระนครน้ี   ใคร 
มีทรัพยประมาณเทาน้ีบาง ?"     เมื่อทวยราษฎรกราบทูลวา     "ไมมี 
พระเจาขา "   ตรัสถามวา   " ก็เราทําอะไร    แกเขาจึงควร ?"    เมื่อพวก 
นั้นกราบทูลวา   " ทรงทําความยกยองแกเขา   สมควร   พระเจาขา"    จึง 
ทรงตั้งกุมภโฆสกน้ัน     ในตําแหนงเศรษฐี     ดวยสักการะเปนอันมาก 
พระราชทานบุตรีของหญิงน้ันแกเขาแลว        เสด็จไปสูสํานักพระศาสดา 
พรอมกับเขา   ถวายบังคมแลว   กราบทูลวา   " ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอ 
พระองคจงทอดพระเนตรบุรุษน้ี   ชื่อวาผูมีปญญาเห็นปานน้ี   ไมมี,   เขา 
แมมีสมบัติถึง  ๔๐  โกฏ ิ   ก็ไมทําอาการเยอหยิ่ง    หรืออาการสักวาความ 
ทะนงตัว,    ( ทํา)   เปนเหมือนคนกําพรา   นุงผาเกา ๆ ทําการรบัจาง 
ที่ถนนอันเปนที่อยูของคนรับจาง    เลี้ยงชีพอยู    หมอมฉันรูไดดวยอุบาย 
ชื่อน้ี,    ก็แลครั้นรูแลวส่ังใหเรียกมา  ไลเลียงใหรบัวามีทรัพยแลว   ใหขน 
ทรัพยนั้นมา   ต้ังไวในตําแหนงเศรษฐี.   (ใชแตเทานั้น)   หมอมฉันยัง  
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ใหบุตรีแกเขาดวย   ขาแตพระองคผูเจริญ     คนมปีญญาเห็นปานน้ี   หมอม 
ฉันไมเคยเห็น."                      
       

                     คุณธรรมเปนเหตุเจริญแหงยศ 
           พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแลว     ตรัสวา     " มหาบพิตร    ชีวิต 
ของบุคคลผูเปนอยูอยางนั้น  ชื่อวา  เปนอยูประกอบดวยธรรม;    ก็กรรม 
มีกรรมของโจรเปนตน     ยอมเบียดเบียนบีบค้ัน     (ผูทํา)     ในโลกน้ี  
ทั้งในโลกหนา   ชื่อวาความสุข  อันมีกรรมนั้นเปนเหตุ  ก็ไมมี,   ก็บุรุษทํา 
การรับจางก็ดี  ทํานาก็ดี   เลี้ยงชีวิตในกาลเสื่อมทรัพยนั่นแล    ชื่อวาชีวิต  
ประกอบดวยธรรม,    อันความเปนใหญยอมเจริญข้ึนอยางเดียว   แกคนผู 
ถึงพรอมดวยความเพียร     บริบรูณดวยสติ    มีการงานบริสุทธิ์ทางทวาร 
ทั้งหลาย    มกีายและวาจาเปนตน     มีปกติใครครวญดวยปญญาแลวจึงทํา 
ผูสํารวมไตรทวาร    มีกายทวาร    เปนตน    เลี้ยงชีวิตโดยธรรม   ต้ังอยู 
ในอันไมเหินหางสติเห็นปานน้ัน."    ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา 
           ๒.  อฏุานวโต  สตีมโต           สุจิกมฺมสฺส  นิสมฺมการิโน 
              สฺตสฺส  จ  ธมฺมชีวิโน     อปฺปมตฺตสฺส  ยโสภิวฑฒติ. 
                      " ยศยอมเจริญโดยย่ิง    แกคนผูมีความขยัน 
              มีสติ       มีการงานสะอาด   มีปกติใครครวญแลวจึงทํา                           
              สํารวมแลว    เลีย้งชีพโดยธรรม  และไมประมาท." 
 

                                 แกอรรถ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อุฏานวโต  คือ  ผูมีความเพียงเปน 
เหตุลุกข้ึน.                                 
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        บทวา  สตีมโต  คือ  สมบูรณดวยสติ. 
        บทวา  สุจิกมฺมสฺส คือ ประกอบดวยการงานทั้งหลาย  มีการงาน 
ทางกายเปนตน  อันหาโทษมิได  คือหาความผิดมิได. 
        บทวา  นิสมฺมการิโน  ไดแก  ใครครวญ   คือไตรตรองอยางนี้วา 
" ถาผลอยางนี้จักมี  เราจักทําอยางนี้."    หรือวา  " เมื่อการงานนี้อันเรา 
ทําแลวอยางนี้      ผลชื่อนี้จักมี"    ดังน้ีแลว     ทําการงานท้ังปวงเหมือน 
แพทยตรวจดูตนเหตุ   (ของโรค)   แลวจึงแกโรคฉะนั้น. 
        บทวา  สฺตสฺส  ไดแก สํารวมแลว คือ ไมมีชอง  ดวยทวาร 
ทั้งหลายมีกายเปนตน. 
        บทวา   ธมฺมชีวิโน    คือ  ผูเปนคฤหัสถ     เวนความโกงตาง ๆ 
 มีโกงดวยตาชั่งเปนตน    เลี้ยงชีวิตดวยการงานอันชอบทั้งหลาย    มีทํานา 
และเลี้ยงโคเปนตน,   เปนบรรพชิต   เวนอเนสนากรรมท้ังหลาย๑  มีเวช- 
กรรม๒และทตูกรรม๓เปนตน   เลี้ยงชีวิตดวยภิกษาจาร๔  โดยธรรม  คือโดย 
ชอบ. 
        บทวา  อปฺปมตฺตสฺส  คือ  มีสติไมหางเหิน. 
        บทวา  ยโสภิวฑฺฒติ  ความวา  ยศที่ไดแกความเปนใหญ  ความมี 
โภคสมบัติและความนับถือ      และที่ไดแกความมีเกียรติและการกลาว 
สรรเสริญ     ยอมเจริญ. 
        ในกาลจบพระคาถา   กุมภโฆสก   ดํารงอยูในโสดาปตติผล.   ชน 
 
๑.  กรรมคือการแสวงหา  (ปจจัย)  อันไมควร.  ๒. กรรมของหมอหรือกรรมหรือความเปนหมอ.    
๓. กรรมของคนรับใช   หรือกรรมคือความเปนผูรับใช.  ๔.  การเท่ียวเพื่อภิกษา.  
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แมเหลาอ่ืนเปนอันมาก    ก็บรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดาปตติผลเปนตน 
แลว.   เทศนาสําเร็จประโยชนแกมหาชนอยางนี้แล. 
                      เรื่องกมุภโฆสก   จบ.          
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          ๓. เรื่องพระจูฬปนถกเถระ [๑๗] 
                                ขอความเบื้องตน 
         พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภพระเถระ 
ชื่อวาจูฬปนถก     ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา     "อุฏาเนนปฺปมาเทน" 
เปนตน. 
 

                       ธิดาเศรษฐีไดทาสเปนสามี         
         ดังไดสดับมา       ธดิาแหงสกุลของธนเศรษฐีในพระนครราชคฤห 
ในเวลาเขาเจริญวัย         มารดาบิดารักษาไวอยางกวดขันที่ชั้นบนแหง 
ปราสาท  ๗  ชั้น     (แตนาง)    เปนสตรีโลเลในบุรษุ    เพราะความเปน 
ผูเมาแลวดวยความเมาในความเปนสาว     จึงทําสันถวะกับทาสของตนเอง 
กลัววา  " คนอ่ืน ๆ  จะพึงรูกรรมนี้ของเราบาง"    จึงพูดอยางนี้วา 
"เราทั้งสองไมอาจอยูในที่นี้ได,   ถามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหาย 
นี้ไซร   จักห้ําห่ันเราใหเปนทอนนอยทอนใหญ;    เราจะไปสูที่ตางถิ่นแลว 
อยู."    ทั้งสองคนน้ัน    ถือเอาทรัพยอันเปนสาระท่ีจะพึงนําไปไดดวยมือ 
ในเรือน   ออกไปทางประตูดานเหนือแลว   ชักชวนกันวา    " เราทั้งสอง 
จักตองไปอยูในสถานท่ีแหงใดแหงหน่ึงท่ีชนเหลาอ่ืนไมรูจัก"    ดังน้ีแลว 
ทั้งสองคนไดเดินไปแลว. 
 

                         มีบุตรดวยกันสองคน 
         เมื่อเขาท้ังสองอยูในท่ีแหงหน่ึง     นางต้ังครรภแลว    เพราะอาศัย  
การอยูรวมกัน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 324 

         นางอาศัยความท่ีครรภแกเต็มที่   จึงปรึกษากับสามีนั้นวา  " ครรภ 
ของฉันถึงความแกเต็มที่แลว,       ธรรมดาการตลอดบุตรในท่ีซึ่งเหินหาง 
จากญาติพวกพอง     ยอมเปนเหตุนําความทุกขมาใหแกเราทั้งสอง,     เรา 
ทั้งสองไปสูเรือนแหงสกุลเดิมเถิด,"   เขาพูดผัดเพ้ียนวา   "วันนี้    จะไป, 
พรุงน้ี    จึงคอยไปเถิด,"    ยังวันทั้งหลายใหลวงเลยไปเสีย   เพราะกลัววา 
" ถาเราไปที่นั้น,   ชีวิตของเรายอมไมมี."    นางคิดวา   " เจาน่ี    เขลา 
ไมอาจไปเพราะความท่ีตนมีโทษมาก,      ธรรมดามารดาบิดา      มีความ 
เกื้อกูลโดยสวนเดียวเทานั้น,  เจาน่ี  จะไปหรือไมไปก็ตาม,  เราจักไปละ." 
ครั้นเมื่อเขาออกจากเรือนไปแลว   นางเก็บงําเครื่องเรือน   บอกความท่ีตน 
จะไปสูเรือนแหงสกุล    แกชาวบานที่อยูถัดกันแลว   เดินทางไป.   ฝายสามี 
(กลับ)   มาเรอืน   ไมเห็นภริยา   ถามผูคุนเคย   ทราบวา.  " ไปเรอืน 
แหงสกุล"         จึงรีบติดตามไปทันในระหวางทาง.     แมภริยาของเขาน้ัน 
ก็ไดคลอดบุตรในระหวางทางน้ันเอง.  เขาถามวา "นี่อะไรกัน ?  นอง" 
         ภริยา.  พ่ี  ลกูชายคนท่ีหน่ึงคลอดแลว. 
         สามี.  บัดนี้   เราจักทําอยางไร  ? 
         ทั้งสองคนคิดเห็นรวมกันวา   " เราทั้งสองไปสูเรือนแหงสกุล  เพ่ือ 
ประโยชนแกกรรมใด.      กรรมนั้นสาํเร็จแลวในระหวางทางเทียว,     เรา 
จักไปที่นั้นทําอะไร ?  กลับกันเถิด"  ดงัน้ีแลว  ก็พากันกลับ.  
         เขาทั้งสองไดต้ังชื่อเด็กนั้นแล    วา  "ปนถก"    เพราะเกิดใน 
หนทาง.    ตอกาลไมนานนัก    นางต้ังครรภแมอีก.    พฤติการณทั้งปวง 
พึงใหพิสดาร  โดยนัยอันมีในกอนน่ันแล.  
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                               ต้ังชือ่เด็กทั้งสอง 
          เพราะเด็กแมนั้นก็เกิดในหนทาง       มารดาบิดาจึงต้ังชื่อบุตรผูเกิด 
กอนวา   "มหาปนถก."  ต้ังชื่อบุตรผูเกิดภายหลังวา   " จูฬปนถก." 
          แมสองสามีภริยานั้น   ก็พาเด็กทั้งสองไปสถานท่ีอยูของตนตามเดิม. 

                        มหาปนถกแปลกใจในเรือ่งญาติของตน 
          เมื่อสองสามีภริยาอยูในที่นั้น    เด็กชายมหาปนถก    ไดยินเด็กชาย 
อ่ืน ๆ เรียก   (ผูนั้นผูนี้ )   วา  " อา  ลุง"   และวา  "ปู  (ตา)   ยา 
(ยาย) "     จึงถามมารดาวา  " แม    เดก็อ่ืน  ๆ  เรียก    ( ผูนั้น  )    วา 
ปู    ( ตา ),    เรียก   ( ผูนี ้)   วา  ' ยา   ( ยาย ),'   พวกญาติของเราไมมี 
บางหรือ ?"                                                       
          มารดา.  เออ  พอ  พวกญาติของเราในท่ีนี้ไมมี,   แตตาของพวกเจา 
ชื่อ  ธนเศรษฐี  มีอยูในพระนครราชคฤห,   พวกญาติของเราเปนอันมาก 
มีอยูในพระนครนั้น. 
          มหาปนถก.  ทําไม  พวกเราจึงไมไปในที่นั้นเลา ?   แม. 
          นางไมบอกเหตุที่ตนมากบุตร    เมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเราหนักเขา 
จึงบอกแกสามีวา   " เด็กเหลาน้ีรบกวนฉันเหลือเกิน,     มารดาบิดาเห็น 
พวกเราแลว   จักกินเนื้อ   ( เทียว )    หรือ ?    มาเถิด   บัดนี้เราทั้งสอง 
จักแสดงตระกูลแหงตา   ยาย   แกพวกเด็ก."  
          สามี.  ฉัน  ไมอาจจะเขาหนาได,   แตจักพาเจาพวกนั้นไปได.  
          ภริยา.    ดีละ    ควรท่ีเด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตาดวยอุบาย 
อยางใดอยางหนึ่งแท.                                             
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                        พาบุตรทั้งสองไปหาตา 
           ชนทัง้สองพาเด็ก ๆ ไปถึงพระนครราชคฤหโดยลําดับ      พักอยูใน 
ศาลาหลังหน่ึงริมประตูพระนคร.   มารดาของเด็ก   พาเด็กสองคนไปแลว 
สั่งใหบอกความที่ตนมาแกมารดาบิดา. 
           มารดาบิดาท้ังสองนั้น  ไดยินขาวนั้นแลว   กลาววา " บรรดาชน 
ทั้งหลายผูยังทองเท่ียวอยูในสงสาร    ชื่อวา    ผูไมเคยเปนบุตร    ไมเคย 
เปนธิดากัน       ยอมไมมี,      คนเหลานั้นมีความผิดตอเราเปนขอใหญ 
พวกเขาไมสามารถจะต้ังอยูในคลองจักษุของเราได,        ชนทัง้สองจงเอา 
ทรัพยประมาณเทาน้ี        ไปสูสถานที่ผาสุกเลี้ยงชีพเถิด,       แตจงสงเด็ก 
ทั้งสองมาในท่ีนี้."  
           สองสามีภรรยานั้น     รับทรัพยที่ทานท้ังสองน้ันสงมาแลว      มอบ 
เด็กทั้งสองในมือของพวกคนใชที่มาน่ันแล     สงไปแลว,      เด็กทั้งสอง 
เจริญ   (วัย )   อยูในตระกลูของตา  ยาย. 
 

                       มหาปนถกออกบวช 
           ในเด็กสองคนน้ัน    จูฬปกถกยังเล็กนัก,     สวนมหาปนถกไปฟง 
ธรรมกถาของพระทศพลกับตา.    เมื่อเขาไปสํานักของพระศาสดาเปนนิตย 
จิตก็นอมไปแลวในบรรพชา.     เขาพูดกะตาวา    "ถาคุณตาอนุญาตให 
กระผมไซร  กระผมพึงบวช." 
           ทานเศรษฐีกลาววา    "พูดอะไร     พอ     การบวชของเจาเปน 
ความดีแกตากวาการบวชของคนท่ัวท้ังโลก;  ถาเจาอาจไซร.  กบ็วชเถิด"  
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ดังน้ีแลว    นําเขาไปลูสํานักพระศาสดา.   เมื่อพระองคตรัส  (ถาม)  วา 
"คฤหบดี   ทานไดเด็กมาหรือ ?   กราบทูลวา " พระเจาขา   เด็กคนน้ี 
เปนหลานของขาพระองค  ประสงคจะบวชในสํานักของพระองค." 
           พระศาสดาตรัสสั่งภิกษุ        ผูถอืการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปใด 
รูปหน่ึงวา    " เธอจงใหเด็กคนน้ีบวช ."      พระเถระบอกตจปญจก- 
กัมมัฏฐานแกเธอแลว   ใหบรรพชา. 
 

                        มหาปนถกบรรลุพระอรหัต 
           เธอเรียนพระพุทธพจนไดมาก  มีอายุครบ  ไดอุปสมบทแลว  ทํา 
กรรมในโยนโิสมนสิการ   บรรลุพระอรหัตแลว. 
 

                      มหาปนถกปรารภถึงนองชาย 
           ทานใหเวลาลวงไปดวยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแตผล 
คิดวา   " เราอาจใหความสุขนี้แกจูฬปนถกหรือหนอ ?"   ภายหลังได 
ไปสูสํานักของเศรษฐีผูเปนตาแลว    กลาวอยางนี้วา  "ทานมหาเศรษฐี 
ถาทานอนุญาตไซร,  รูปพึงใหจูฬปนถกออกบวช ." 
           เศรษฐีกลาววา   "นิมนตทานใหเขาบวชเถิด  ขอรับ." 
           ไดยินวา    เศรษฐีเลื่อมใสดีแลวในพระศาสนา    แตเมื่อถูกถามวา 
" เด็กเหลาน้ีเปนบุตรของธิดาคนไหนของทา"     จะบอกวา    "ของ 
ลูกสาวท่ีหนีไป"    กล็ะอาย;   เพราะฉะนั้น     ทานจึงอนุญาตการบวชแก 
หลานท้ังสองน้ันโดยงาย.                          
 
๑. เจริญกัมมัฏฐาน.  
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                จฬูปนถกบวชแลวกลายเปนคนโง 
          พระเถระใหจูฬปนถกบวชแลว      ใหต้ังอยูในศีลทั้งหลาย.     แม 
จูฬปนถกน้ันพอบวชแลว   ไดเปนคนโงเขลา. 
          พระเถระเม่ือพร่ําสอนเธอ  กลาวคาถานี้วา 
               "ดอกบัวโกกุนท   มีกลิ่นหอม  บานแตเชา 
        พึงมีกลิน่ไมไปปราศฉันใด,   เธอจงเห็นพระอังคีรส 
        ผูไพโรจนอยู     ดุจพระอาทิตยสองแสงในกลางหาว 
        ฉันนั้น." 
          คาถาเดียวเทาน้ัน  โดย ๔ เดือน  เธอก็ไมสามารถจะเรียนได.  
 

         บุรพกรรมของพระจูฬปนถก 
          ถามวา   " เพราะอะไร ?" 
          แกวา  "ไดยินวา     เธอบวชในกาลพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูมีปญญา      ไดทําการหัวเราะเยาะ      ในเวลาท่ีภิกษุเขลารูปใดรูปหน่ึง 
เรียนอุเทศ,  ภิกษุนั้นละอายเพราะการหัวเราะนั้น    เลยเลิกเรียนอุเทศ  ไม 
ทําการสาธยาย. 
         เพราะกรรมนั้น   จูฬปนถกน้ี   พอบวชแลว  จึงเปนคนโง,  บทที่ 
เรียนแลว  ๆ  เมื่อเธอเรียนบทตอ ๆ ไป  ก็เลือนหายไป.   เมื่อเธอพยายาม  
เพ่ือเรียนคาถาน้ีแล.   สี่เดือนลวงไปแลว.  
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                จฬูปนถกถูกพระพีช่ายประฌาน         

           ทีนั้น  พระมหาปนถก  ไดกลาวกะเธอวา "จูฬปนถก  เธอเปน 
คนอาภัพในศาสนาน้ี,    โดย  ๔  เดือน     แมคาถาเดียวก็ไมอาจเรียนได, 
ก็เธอจักยังกิจแหงบรรพชิตใหถึงท่ีสุดไดอยางไร ?    จงออกไปจากท่ีนี้  
เสียเถิด."   ดงัน้ีแลว   ก็ขับออกจากวิหาร. 
           พระจูฬปนถกไมปรารถนาความเปนคฤหัสถ   เพราะความเย่ือใยใน 
พระพุทธศาสนา.                                               
           ก็ในกาลน้ัน    พระมหาปนถกเปนภัตตุเทสก.    หมอชีวกโกมารภัจ 
ถือระเบียบดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนอันมากไปสูอัมพวัน   บชูา 
พระศาสดา    สดับธรรม    ลุกจากอาสนะ     ถวายบังคมพระทศพลแลว 
เขาไปหาพระมหาปนถก    ถามวา   "ภิกษุในสํานักของพระศาสดา    ม ี
จํานวนเทาไร  ขอรับ." 
           พระมหาปนถก.  ภิกษุมีประมาณ ๕๐๐  รูป. 
           หมอชีวก.   ทานผูเจริญ   พรุงน้ี    ขอใตเทาไดพาภิกษุ  ๕๐๐  รูป 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข   (ไป)  รับภิกษาในเรือนของกระผม. 
           พระมหาปนถก.   อุบาสก   ภิกษุโง    (รูปหนึ่ง)   ชื่อจูฬปนถก 
มีธรรมไมงอกงาม,    รูปจะเวนเธอเสีย    แลวรับนิมนตเพ่ือภิกษุทั้งหลาย 
ที่เหลือ. 
 

                    พระจูฬปกถกหนีไปสึกแตสึกไมได 
           พระจูฬปนถกฟงคําน้ันแลว    คิดวา  " พระเถระ   เมื่อรับนิมนต 
เพ่ือภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทาน้ัน    ก็คัดเราไวภายนอกแลวจึงรับ,  จิต  
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ของพ่ีชายเรา     จักแยก     (หมดเยื่อใย)      ในเราแลวอยางไมตองสงสัย; 
บัดนี้    เราจะตองการอะไรดวยศาสนานี้,   เราจักเปนคฤหัสถทําบุญตาง ๆ 
มีทานเปนตนเลี้ยงชีพละ."     วันรุงข้ึน     เธอไปเพ่ือจะสึกแตเชาตรู. 
พระศาสดา     ทรงตรวจดูโลก     ( คือหมูสัตว)     เฉพาะในเวลาใกลรุง 
ทรงเห็นเหตุนี้แลว    จึงเสด็จลวงหนาไปกอน   ไดทรงหยุดจงกรมอยูที่ซุม 
ประตูใกลทางที่พระจูพปนถกไป. พระจูฬปนถกเม่ือเดินไปพบพระศาสดา 
จึงเขาไปเฝาถวายบังคม. 
 

               พระศาสดาทรงรบัรองใหอยูตอไป 
        ขณะนั้น   พระศาสดาตรัสกะเธอวา  "จูฬปนถก  นี่เธอจะไปไหน ? 
ในเวลาน้ี." 
        จูฬปนถกทูลวา   " พระพี่ชายขับไลขาพระองค   พระเจาขา   ขา- 
พระองคไปเพ่ือจะสึก  เพราะเหตุนั้น. " 
        พระศาสดา    ตรัสวา     จูฬปนถก    เธอชื่อวาบรรพชาในสํานัก 
ของเรา,   แมถูกพ่ีชายขับไล    ทําไม   จึงไมมาสูสํานักของเรา ?    มาเถิด, 
เธอจะตองการอะไรดวยความเปนคฤหัสถ    เธอตองอยู    (ตอไป )    ใน 
สํานักของเรา"   ดังน้ีแลว   ทรงเอาฝาพระหัตถอันมีพ้ืนวิจิตรไปดวยจักร 
ลูบเธอท่ีศีรษะแลว   พาไปใหนั่งท่ีหนามุขพระคันธกุฎี  ประทานทอนผาท่ี 
สะอาด    ซึ่งทรงบันดาลข้ึนดวยฤทธิ์   ดวยตรัสสั่งวา   "จูฬปนถก" 
เธอจงผินหนาไปทางทิศตะวันออก     ลูบทอนผาน้ี     ดวยบริกรรมวา 
" รโชหรณ.   รโชหรณ"   (ผาเช็ดธุลี ๆ)   อยูที่นี้แหละ    ครั้นเมือ่เขา 
กราบทูลเวลาแลว,     มีภิกษุสงฆแวดลอม     เสด็จไปเรือนของหมอชีวก 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาตกแตงไว.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 331 

        พระจูฬปนถกเจริญภาวนาบรรลุพระอรหัต 
         ฝายพระจูฬปนถกน่ังแลดูพระอาทิตย พลางลูบผาทอนน้ัน  บรกิรรม 
วา    " รโชหรณ "   รโชหรณ."   เมื่อทานลูบทอนผาน้ันอยู,   ทอนผาได 
เศราหมองแลว.   ลําดับนั้น   จึงคิดวา      " ทอนผาน้ีสะอาดแทๆ   แตอาศัย 
อัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสีย  กลายเปนของเศราหมองอยางนี้ไปได,  สังขาร 
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ ?     ( ครั้นแลว )     เริ่มต้ังความส้ินและความเสื่อม 
เจริญวิปสสนา. 
         พระศาสดาทรงทราบวา " จิตของพระจูฬปนถกข้ึนสูวิปสสนาแลว " 
จึงตรัสวา   " จูฬปนถก    เธออยาทําความหมายเฉพาะทอนผานั้น    วา 
' เศราหมองแลว  ติดธุล;ี '    ก็ธุลีทั้งหลาย  มีธลุีคือราคะเปนตน   มีอยูใน 
ภายในของเธอ,   เธอจงนํา  (คือกําจัด)  มันออกเสีย"   ดังน้ีแลว   ทรง 
เปลงพระรัศมี  เปนผูมีพระรูปปรากฏดุจประทับนั่งตรงหนา  ไดทรงภาษิต  
คาถาเหลาน้ีวา 
               "ราคะ  ชื่อวาธลุี,  แตเรณู (ละออง)   ทานหา 
        เรียกวา  (ธุลี)   ไม:   คําวา   "ธุล"ี  นั่นเปนชื่อ 
        ของราคะ;   ภิกษุเหลาน้ัน   ละธลุีนั่นไดขาดแลว 
        อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. 
               โทสะ  ชื่อวาธุล,ี  แตเรณู  (ละออง)   ทานหา 
        เรียกวา  ( ธุลี)  ไม:  คําวา  "ธุลี"  นั่นเปนชื่อ 
        ของโทสะ;   ภิกษุเหลาน่ัน   ละธลุีนั่นไดขาดแลว 
        อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี.  
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                โมหะ   ชื่อวาธลุี,   แตเรณู  (ละออง)  ทานหา 
        เรียกวา  ( ธุลี)   ไม;    คําวา "ธุลี"   นั่นเปนชื่อ 
        ของโมหะ;     ภิกษุเหลาน้ัน     ละธุลีนั่นไดขาดแลว 
        อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี." 
          ในกาลจบคาถา      พระจูฬปนถกบรรลุพระอรหัต      พรอมดวย 
 ปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว.      ปฎก  ๓  มาถึงแกทานพรอมกับปฏิสัมภิทา 
ทีเดียว. 
 

                              บรุพกรรมของพระจูฬปนถก 
          ไดยินวา    ครั้งดึกดําบรรพ    ทานเปนพระเจาแผนดิน    ทรงทํา 
ประทักษิณพระนคร    เมื่อพระเสโท๑ไหลออกจากพระนลาต๒  ทรงเอาผา 
สะอาดเช็ดที่สุดพระนลาต.     ผาไดเศราหมองแลว.     ทาวเธอกลับได 
อนิจจสัญญาวา๓    "ผาสะอาดเห็นปานน้ีอาศัยสรีระนี้    ละปกติแปรเปน 
เศราหมองไปได,     สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ,"     เพราะเหตุนั้น  ผา 
สําหรับเช็ดธุลีนั่นแล  จึงเปนปจจัยของทานแลว. 
          ฝายหมอชีวกโกมารภัจ      ไดนอมนํ้าทักษิโณทกเขาไปถวาย 
พระทศพล,     พระศาสดาทรงปดบาตรดวยพระหัตถ    ตรัสวา  "ชีวก 
ภิกษุในวิหาร  ยังมีอยูมิใชหรือ ?" 
          พระมหาปนถกกราบทูลวา   "ในวิหาร   ภิกษุไมมีมิใชหรือ  ? 
พระเจาขา."  พระศาสดา   ตรัสวา  "ม ี ชีวก."   หมอชีวกสงบุรุษไป 
ดวยส่ังวา  "พนาย   ถากระน้ัน   เธอจงไป   จงรูวาภิกษุในวิหารมีหรือ 
ไมมี. 
 
๑. เหง่ือ   ๒.  หนาฝาก  ๓.  ความหวายวาไมเท่ียว 
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                    พระจูฬปนถกนิรมิตตนเปนภิกษุพันรูป 
          ในขณะน้ัน  พระจูฬปนถกคิดวา   "พ่ีชายของเราพูดวา   'ภิกษุ 
ในวิหารไมมี,'    เราจักประกาศความท่ีภิกษุในวิหารมีแกทาน    (พ่ีชาย) 
ดังน้ีแลว   จึง   (นิรมิต)   ใหอัมพวันทั้งส้ินเต็มดวยภิกษุทั้งน้ัน   ภิกษุ 
บางพวกเย็บจีวร,   บางพวกยอมจีวร,   บางพวกทําการสาธยาย;   นิรมิต 
ภิกษุพันรูป  ไมเหมือนกันและกันอยางนี้. 
          บุรุษน้ันเห็นภิกษุเปนอันมากในวิหาร  จึงกลับมาบอกแกหมอชีวกวา 
" คุณหมอขอรับ  อัมพวันทั้งส้ิน  เต็มดวยภิกษุทั้งหลาย." 
          (พระธรรมสังคาหกาจารย  กลาววา) 
              "ฝายพระเถระ     ชื่อวาจูฬปนถก  นิรมิตตน 
        พันครั้ง    (เปนภิกษพัุนรูป)   ในอัมพวันนั้นแล  
        แลวน่ังในอันพวันอันนารื่นรมย  จนกวาเขาจะบอก  
        เวลา." 
          ลําดับนั้น    พระศาสดา     ตรสักะบุรุษน้ันวา   "เธอจงไปวิหาร 
บอกวา  "พระศาสดารับสั่งหาพระชื่อจูฬปนถก." 
          เมื่อบุรุษน้ันไปบอกตามรับสั่งแลว   ทั้งพันปากก็ขานวา  "ขาพเจา 
 ชื่อจูฬปนถก,   ขาพเจาชื่อจูฬปนถก." 
          บุรุษน้ันกลับไปกราบทูลอีกวา  "พระเจาขา   ไดยินวา   ภิกษุแม 
ทุกรูปชื่อจูฬปนถกท้ังน้ัน ?: 
          พระศาสดาตรัสวา    " ถากระน้ัน    เธอจงไป.    รูปใดเอยกอนวา  
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'ขาพเจาชื่อจูฬปนถก,'   จงจับมือรูปนั้นไว,๑   รูปที่เหลือจักหายไป." 
          เขาไดทําตามรับสั่ง.     ภิกษุประมาณพันรูป     หายไปแลวทันที 
ทีเดียว.   พระเถระไดไปกับบุรุษน้ัน. 
 

          พระศาสดารบัสั่งใหจฬูปนถกอนุโมทนา 
          ในเวลาเสร็จภัตกิจ      พระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมารับสั่งวา 
" ชีวก    เธอจงรับบาตรของจูฬปนถกเถิด,    จูฬปนถกน้ีจักทําอนุโมทนา 
แกเธอ."    หมอชีวกไดทําอยางนั้นแลว.    พระเถระบันลือสีหนาท    ดุจ 
สีหะท่ีข้ึนรุน    (กําลังคะนอง)    ไดทาํอนุโมทนา    ยังพระไตรปฎกให 
กระฉอนแลว. 
          พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะ   มีภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จไปสูวิหาร, 
เมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัตรแลว.    เสด็จลุกจากอาสนะ    ทรงยนืที่หนามุข 
พระคันธกุฎี  ประทานสุคโตวาท   ตรสับอกกัมมัฏฐานแกภิกษุสงฆ  ทรง 
สงภิกษุสงฆไปแลว     เสด็จเขาสูพระคันธกุฎีที่อบดวยกลิ่นหอมฟุง    ทรง 
ผทมสีหไสยาโดยพระ๑ ปรัศวเบื้องขวา. 
 

           พวกภิกษุปรารภพระคุณของพระศาสดา 
          ครั้นในเวลาเย็น       ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกันขางนี้และขางโนน 
ดุจแวดวงดวยมานรัตตกัมพล๓      ปรารภถึงเรื่องพระคุณของพระศาสดาวา 
"ทานผูมีอายุ    พระมหาปนถกไมทราบอัธยาศัยของพระจูฬปนถก    จึง 
 
๑. ต  หตฺเถ  คณฺห  จกัรูปนั้นไวท่ีมือ.  ๒ นอนตะแคงขางขวา 
๓.ผูทอดวยขนสัตวมีสีแดง.  
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ไมสามารถจะใหเรียนคาถาบทเดียวโดย  ๔  เดือนได,  ไลออกจากวิหารดวย 
เขาใจวา   ' พระรูปนี้โง; '   แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานพระอรหัต 
กับทั้งปฏิสัมภิทา    ในระหวางฉัน   (อาหาร)  มื้อเดียวเทาน้ัน    เพราะ 
พระองคเปนพระธรรมราชาชั้นเยี่ยม     (หาผูทัดเทียมมิได);     พระ- 
ไตรปฎกก็มาพรอมกับปฏิสัมภิทาน่ันเทียว    นาชม !   ชื่อวา    กําลังของ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย   มมีาก." 
 

           พระศาสดาเสด็จไปที่ประชุมภิกษุสงฆ 
          ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงธรรมแลว๑ 

ทรงดําริวา   " วันนี้   เราไป    ควรอยู "     เสด็จลุกจากพุทธไสยา   ทรง 
นุงผา  ๒ ชั้นที่ยอมดีแลว     ทรงรัดประคดเอวดุจสายฟา     ทรงหมจีวร 
มหาบังสกุล   ไดขนาดสุคตประมาณ   ปานผารัตตกัมพล   เสด็จออกจาก 
พระคันธกุฎีอันมีกลิ่นหอมตลบ    ไปยังโรงธรรม    ดวยความงามแหง 
พระอากัปกิริยาที่ทรงยางไปแลว     ดุจพระยาคชสารตัวซับมันและดุจสีหะ 
(และ)     ดวยพระพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได     เสด็จข้ึนบวรพุทธอาสนที่ 
บรรจงจัดไวในทามกลางแหงโรงกลม     ซึ่งประดับแลว     ประทับนั่งท่ี 
กลางอาสนะ    ทรงเปลงพระพุทธรังสีมีพรรณะ ๖ ประการ    เปรียบปาน 
เทพดาผูวิเศษ    บันดาลทองมหาสมุทรใหกระเพ่ือมอยู   (และ)  ประดุจ 
สุริโยทัยทอแสงออน ๆ  เหนือยอดเขายุคันธรฉะน้ัน.    แลเมือ่พระสัมมา- 
สัมพุทธเจา   พอเสด็จมาถึง  ภิกษุสงฆก็หยุดสนทนา๒   นิ่งเงียบ. 
 
๑. กถาปวตฺติ  แปลวา  ความเปนไปแหงถอยคํา.   ๒.  กถ  ปจฺฉินฺทิตฺวา ตัดขาซ่ึงถอยคํา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 336 

                      ทรงราํพงึถึงอาการของภิกษุบริษัท 
            พระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัท     ดวยพระหฤทัยอันออนโยน 
ทรงรําพึงวา    " บริษัทนี ้    งามยิ่งนัก,    การคะนองมือก็ดี    คะนองเทา 
ก็ดี   เสียงไอก็ดี   เสียงจามก็ดี    แมของภิกษุรูปหน่ึง   ยอมไมมี,   ภิกษุ 
เหลาน้ีแมทั้งหมด      มีความเคารพดวยพุทธคารวะ      อันเดชแหงพระ- 
พุทธเจาคุกคามแลว .     เม่ือเรานั่ง,     ( เฉยเสีย)    ไมพูดแมตลอดชั่วอายุ 
ก็รูปไหน  ๆ  จักหายกเรื่องข้ึนพูดกอนไม,      ชื่อวาธรรมเนียมของการ 
ยกเรื่องข้ึน    เราควรรู,   เราเองจักพูดข้ึนกอน"   ดงัน้ีแลว    ตรสัเรียก 
ภิกษุทั้งหลาย     ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงพรหม     ตรัสถามวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี ้  พวกเธอน่ังประชุมกันดวยเรื่องอะไรเลา ?   ก็แล 
เรื่องอะไรท่ีพวกเธอหยุดคางไวในระหวาง ?"   เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูล 
วา  " ดวยเรื่องชื่อน้ี,"  จึงตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย   จูฬปนถกหาไดเปน 
ผูโงแตในบัดนี้เทาน้ันไม,      แมในกาลกอน     ก็เปนผูโงแลวเหมือนกัน; 
อน่ึง  เราเปนที่พํานักอาศัยของเธอเฉพาะในบัดนี้อยางเดียวหามิได,    ถึง 
ในกาลกอน     ก็ไดเปนทีพํ่านักอาศัยแลวเหมือนกัน;     และในกาลกอน 
เราไดทําจูฬปนถกน้ีใหเปนเจาของแหงโลกิยทรพัยแลว,   บัดนี้    ไดทําให 
เปนเจาของแหงโลกุตรทรัพย,"  อันภิกษุทั้งหลายผูใครจะสดับเนื้อความน้ัน 
โดยพิสดาร  ทูลอัญเชิญแลว  ทรงนําอดีตนิทานมา  (เลาวา) 
 

             เรื่องมาณพเรียนศิลปะในกรุงตกักสิลา 
            ในอดีตกาล    มาณพชาวพระนครพาราณสีคนหน่ึง    ไปยังกรุง 
ตักกสิลาแลว    เปนธัมมันเตวาสิกของอาจารยทิศาปาโมกข    เพ่ือประสงค  
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เรียนศิลปะ    ไดเปนผูอุปการะอาจารยอยางยิ่ง    ในระหวางมาณพ  ๕๐๐, 
ทํากิจทุกอยาง    มีนวดเทาเปนตน,    แตเพราะเปนคนโง    จึงไมสามารถ 
จะเรียนอะไร ๆ ได,    อาจารยแมพยายามดวยคิดเห็นวา     "ศษิยคนนี้  
มีอุปการะแกเรามาก,    จักใหเขาศึกษาใหได"    ก็ไมสามารถใหศึกษา 
อะไร ๆ ได. 
           เขาอยูสิ้นกาลนาน  แมคาถาเดียวก็ไมสามารถจะเรียน (ใหจํา) ได 
นึกระอา   เลยลาอาจารยวา   " จักไปละ."   อาจารยคิดวา   "ศิษยคนนี้  
อุปการะเรา,    เราก็หวังความเปนบัณฑิตแกเขาอยู,     แตไมสามารถจะทํา 
ความเปนบัณฑิตนั้นได,    จําเปนที่เราจะตองทําอุปการะตอบแกศิษยคนนี้ 
ใหได,   จักผูกมนตใหเขาสักบทหนึ่ง,"   ทานนําเขาไปสูปา   ผูกมนตนี้วา 
"ฆเฏสิ  ฆเฏสิ  กึการณา  ฆเฏสิ  ?  อหป  ต    ชานามิ  ชานามิ." 
(ทานเพียรไปเถิด   เพียรไปเถิด,   เพราะเหตุไร ?   ทานจึงเพียร,   แมเรา 
ก็รูเหตุนั้นอยู   รูอยู )  ดังน้ีแลว   ใหเขาเรียนทบทวนกลับไปกลับมาหลาย 
รอยครั้ง   แลวถามวา   " เธอจําไดหรือ *?"  เมื่อเขาตอบวา   "ผมจําได 
ขอรับ"    ชี้แจงวา     " ธรรมดาศิลปะที่คนโงทําความพยายามทําใหคลอง 
แลว   ยอมไมเลือน"   แลวใหเสบียงทาง   สั่งวา   " เธอ    จงไป,    อาศัย 
มนตนี้เลี้ยงชีพเถิด,    แตเพ่ือประโยชนจะไมใหมนตเลือนไป   เธอพึงทํา 
การสาธยายมนตนั้นเปนนิตย"  ดังน้ีแลว  ก็สงเขาไป. 
           ครั้นในเวลาเขาถึงพระนครพาราณสี   มารดาไดทําสักการะสัมมานะ 
ใหญ  ดวยดีใจวา  " บุตรของเราศึกษาศิลปะกลับมาแลว." 
 
๑. ปฺายติ   เต  แปลวา  มนตนั้นยอมปรากฏแกเธอ ?  
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                 พระเจาแผนดินตรวจความเปนไปของราษฎร 
           ในกาลน้ัน  พระเจาพาราณสี  ทรงพิจารณาวา   "โทษบางประการ 
ในเพราะกรรมท้ังหลาย  มีกายกรรมเปนตนของเรา  มีอยูหรือหนอ ?"    ไม 
ทรงเห็นกรรมอะไร ๆ  อันไมเปนที่พอพระทัยของพระองค   ก็ทรงดําริวา 
" ธรรมดาโทษของตน   หาปรากฏแกตนไม,    ยอมปรากฏแกคนเหลาอ่ืน; 
เราจักกําหนด  (ความเปนไป)   ของพวกชาวเมือง"  ดังน้ีแลว   จึงทรง 
ปลอมเพศ  เสด็จออกไปในเวลาเย็น  ทรงดําริวา   " ธรรมดาการสนทนา 
ปราศรัยของพวกมนุษยผูนั่งบริโภคอาหารในเวลาเย็น  ยอมมีประการตาง ๆ 
กัน;   ถาเราครองราชยโดยอธรรม,   ชนทั้งหลายคงจะพูดกันวา  ' พวกเรา 
ถูกพระเจาแผนดินผูไมต้ังอยูโดยธรรม    ผูชั่วชา    เบียดเบียนดวยสินไหม๑  
และพลีเปนตน'    ถาเราครองราชยโดยธรรม,    ชนทั้งหลายก็จักกลาวคํา 
เปนตนวา   ' ขอพระเจาอยูหัวของเราท้ังหลาย   จงทรงพระชนมายุยืนเถิด ' 
แลวก็สรรเสริญคุณของเรา"   ดังน้ีแลว   จึงเสด็จเที่ยวไปตามลําดับฝาเรือน 
นั้น ๆ. 
           ในขณะนั้น    พวกโจรผูหากินทางขุดอุโมงค    กําลังขุดอุโมงคใน 
ระหวางเรือน ๒  หลัง  เพ่ือตองการเขาเรือนท้ังสอง  โดยอุโมงคเดียวกัน. 
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกมันแลว     ไดทรงแอบซุมอยูในเงาเรือน. 
ในเวลาท่ีพวกมันขุดอุโมงคเขาเรือนไดแลวตรวจดูสิ่งของ     มาณพต่ืนข้ึน 
แลว   ก็สาธยายมนตนั้น  กลาววา  "ฆเฏสิ   ฆเฏสิ,  กึการณา  ฆเฏสิ ? 
อหป   ต  ชานามิ  ชานาม.ิ" 
 
๑.  ทณฺฑ  แปลวา  อาชญาก็ได.  
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          โจรเหลาน้ัน    ไดฟงคําน้ันแลว    ก็ตกใจกลัวท้ิงแมผาที่คนนุงเสีย 
หนีไปเคยซึ่ง ๆ หนาทีเดียว   ดวยบอกกันวา     " นยัวาเจาคนน้ีรูจักพวก 
เรา,  มันจักใหพวกเราฉิบหายเสียบัดนี้." 
 

                    ทรงเห็นโจรหนีเพราะมนตของมาณพ 
          พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหลาน้ันกําลังหนีไป    และไดทรง 
สดับเสียงมาณพนอกน้ีสาธยายมนตอยู      ทรงกําหนด    (ความเปนไป) 
ของพวกชาวเมืองไดแลว   จึงเสด็จเขาพระราชนิเวศน;   แลเมื่อราตรีสวาง 
แลว  พอเชาตรู  กร็ับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่ง  ( มาเฝา)  ตรัสวา   " พนาย 
เธอจงไป   พวกโจรขุดอุโมงคในเรือนชื่อโนน    ในถนนโนน,   ในเรือน 
หลังน้ัน  มีมาณพเรียนศิลปะมาแตเมืองตักกศิลา   (คนหน่ึง)   เธอจงนํา 
เขามา." 
          เขาไปบอกวา   " พระเจาอยูหัว  รับสั่งหาทาน"  แลวนํามาณพมา. 
          ลําดับนั้น    พระราชาตรัสกะเขาวา    " พอ  เธอเปนมาณพผูเรียน 
ศิลปะมาจากเมืองตักกสิลาหรือ ?" 
          มาณพ.   พระเจาขา   พระอาชญาไมพนเกลา. 
          พระราชา.  ใหศลิปะแกฉันบางเถิด. 
          มาณพ.  ดีละ  พระเจาขา  ขอพระองคประทับบนอาสนะที่เสมอกัน 
แลวเรียนเถิด. 
          ลําดับนั้น  พระราชาทรงทําอยางนั้น   ทรงเรียนมนตนั้นกะเขาแลว 
ไดพระราชทานทรัพยพันหน่ึง     ดวยพระดํารัสวา   " นี ้  เปนสวนบูชา 
อาจารยของทาน. "  
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           ในกาลน้ัน    เสนาบดี    พูดกับภูษามาลาของพระเจาแผนดินวา 
" แกจักแตงพระมัสสุของในหลวงเม่ือไร ?" 
           ภูษามาลา.   พรุงน้ี   หรือมะรืนนี้แหละ. 
           เสนาบดีนั้น    ใหทรัพยพันหน่ึงแกเขาแลว    พูดวา   " ขามีกิจอยู 
(อยางหน่ึง)"   เมื่อเขาถามวา  " กิจอะไร  นาย ?"  บอกวา    " แกตองทํา 
เปนเหมือนจะทําการแตงพระมัสสุของในหลวง     สบัดมีดโกนใหคมกริบ,  
ตัดกานพระศอเสีย  จัก  (ได)  เปนเสนาบดี,   ขาจักเปนพระเจาแผนดิน.  
เขารับวา  " ได "  ในวันแตงมัสสุถวายในหลวง  เอาน้ําหอมสระสรงพระ- 
มัสสุใหเปยก  สบัดมีดโกน  จับที่ชายพระนลาตคิดวา  " มีดโกนมีคมรอย  
ไปเสียหนอย,     เราควรตัดกานพระศอโดยฉับเดียวเทาน้ัน"    ดังน้ีแลว 
จึงยืนสวนขางหน่ึง  สบัดมีดโกนอีก. 
           ในขณะนั้น     พระราชาทรงระลึกถึงมนตของพระองคได    เมื่อจะ 
ทรงทําการสาธยาย   ตรัสวา  "ฆเฏสิ  ฆเฏสิ,   กึการณา   ฆเฏสิ  ? 
อหป  ต  ชานามิ   ชานามิ." 
           เหง่ือไหลโซมจากหนาผากของนายภูษามาลาแลว.  เขาเขาใจวา  "ใน 
หลวงทรงทราบเรา"   กลัวแลว  จึงโยนมีดโกนเสียที่แผนดินแลว  หมอบ 
กราบลงแทบพระบาท. 
 

                   กุสายของพระราชา 
           ธรรมดาพระราชาท้ังหลายยอมเปนผูฉลาด,  เพราะฉะนั้น  พระองค 
จึงตรัสกะเขาอยางนี้วา  " เฮย !  อายภูษามาลาใจราย  มึงเขาใจวา  'พระ- 
เจาแผนดินไมรูมึงหรือ ?"   
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          ภูษามาลา.  ขอพระองค  โปรดพระราชทานอภัยแกขาพระองคเถิด 
พระเจาขา. 
          พระราชา.   ชางเถอะ,   อยากลวัเลย,   บอกมาเถิด. 
          ภูษามาลา.    พระเจาขา    เสนาบดีใหทรัพยพันหน่ึงแกขาพระองค 
บอกวา  " แกจงทําทีเปนแตงพระมัสสุของในหลวง   ตัดกานพระศอเสีย, 
เมื่อพระองคสวรรคตแลว,     ขาจักเปนพระเจาแผนดิน     ต้ังแกใหเปน 
เสนาบดี." 
          พระราชา   ทรงสดับคําน้ันแลว    ทรงดํารวิา " เราไดชีวิตเพราะ 
อาศัยอาจารย"   ดังน้ีแลว   จึงดํารัสสั่งใหหาเสนาบดีมา   (เฝา)   ตรัสวา 
" เสนาบดีผูเจริญ    ชื่อวาอะไรท่ีเธอไมไดแลวจากสํานักของฉัน.     บัดนี ้
ฉันไมอาจจะดูเธอได,    เธอจงออกไปจากแควนของฉัน"    รบัสั่งใหเนร- 
เทศเขาออกจากแวนแควนแลว    กร็บัสั่งใหมาณพผูอาจารยมาเฝา   ตรัสวา 
" ทานอาจารย    ขาพเจาไดชีวิตเพราะอาศัยทาน"    ดังน้ีแลว    ทรงทํา 
สักการะใหญ        ไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกอาจารยนั้นแลว. 
มาณพในครั้งน้ันไดเปนจูฬปนถก,   พระศาสดาเปนอาจารยทิศาปาโมกข. 
          พระศาสดา    ครั้นทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแลว    ตรัสวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมในกาลกอน  จูฬปนถกกโ็งอยางนี้เหมือนกัน.  แมในกาลน้ัน 
เราก็ไดเปนท่ีพ่ึงพํานักของเธอ    ยังเธอใหต้ังอยูในโลกิยทรัพยแลว,    ใน 
วันรุงข้ึน  เมื่อกถา  (สนทนากัน)  ต้ังข้ึนวา  " นาสรรเสริญ    พระศาสดา 
ทรงเปนที่พ่ึงพํานักของพระจูฬปนถกแลว"       ตรัสเลาเรื่องอดีตในจูฬ- 
เสฏฐิชาดก๑แลว ตรัสคาถาวา 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒.  อรรถกถา.  ๑/๑๗๕.  จุลลกเสฏฐีชาดก.  
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              "ผูมีปรีชาเห็นประจักษ      ยอมต้ังตนไดดวย 
        ทุนทรพัยแมนอย  เหมือนคนกอไฟกองนอยใหลุก                   
        เปนกองใหญไดฉะนั้น." 
แลวตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย    เราเปนที่พ่ึงพํานักของจูฬปนถกน้ีเฉพาะ 
แตในบัดนี้หามิได.    ถึงในกาลกอน   ก็ไดเปนที่พ่ึงพํานักแลวเหมือนกัน ; 
แตวา ในกาลกอน  เราไดทําจูฬปนถกน้ีใหเปนเจาของโลกิยทรัพย,   บัดนี้ 
ทําใหเปนเจาของโลกุตรทรัพย"  ดังน้ีแลว  ทรงประชุมชาดกวา  จูฬกัน- 
เตวาสิก  แมในครั้งน้ัน ไดเปนจูฬปนถก (ในบัดนี ้),  สวนจูฬกเศรษฐี 
ผูฉลาดเฉียบแหลม    เขาใจพยากรณ    นักษัตร   ( ในครั้งน้ัน )  คือเรา 
นั่นเอง."   
 

            พวกภิกษุชมพระจูฬปนถก 
          อีกวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย   สนทนากันในธรรมสภาวา   "ผูมีอายุ 
พระจูฬปนถก     แมไมสามารถจะเรียนคาถา  ๔  บท    โดย  ๔   เดือนได 
ก็ไมสละความเพียร     ต้ังอยูในอรหัตแลว,       บัดนี้ไดเปนเจาของทรัพย 
คือโลกุตรธรรมแลว." 
 

     พระศาสดาสอนใหทําทีพ่ึง่ดวยธรรม  ๔  ประการ 
          พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา      " ภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  " ดวย 
เรื่องชื่อน้ี  ( พระเจาขา),"  จึงตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนา  
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ของเรา   ปรารภความเพียรแลว  ยอมเปนเจาของแหงโลกุตรธรรมไดเที่ยว" 
ดังน้ีแลว    ตรัสคาถานี้วา 
          ๓.   อฏุาเนนปฺปมาเทน          สฺเมน  ทเมน   จ 
              ทีป  กยิราถ   เมธาวี         ย  โอโฆ   นาภกิีรติ. 
                 " ผูมีปญญา   พึงทําเกาะ   (ที่พ่ึง)   ที่หวงนํ้า 
          ทวมทับไมได    ดวยความหมั่น      ดวยความไม 
          ประมาท    ดวยความระวัง    และดวยความฝก. " 
 

                          แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา   ทีป  กยิราถ   ความวา  ผูมีปญญา 
ประกอบพรอมแลวดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม   พึงทํา   คือพึงกระทํา 
ไดแกอาจทํา  เกาะ   คืออรหัตผล    อันเปนที่พ่ึงพํานักของตนในสาครคือ 
สงสารอันลึกยิ่ง   โดยความเปนที่พ่ึงอันไดยากยิ่งน้ี   ดวยธรรมอันเปนเหตุ 
๔  ประการเหลาน้ี   คือ;  ดวยความหม่ัน  กลาวคือ  ความเพียร  ๑   ดวย 
ความไมประมาท  กลาวคือการไมอยูปราศจากสติ  ๑   ดวยความระวัง  กลาว 
คือปาริสุทธิศีลสี่  ๑  ดวยความฝกอินทรีย  ๑. 
          ถามวา   "พึงทําเกาะเชนไร  ?" 
          แกวา   "พึงทําเกาะท่ีหวงนํ้าทวมทับไมได."    อธิบายวา   พึงทํา 
เกาะท่ีหวงนํ้า  คือ  กิเลสทั้ง  ๔ อยาง   ไมสามารถจะทวมพัดคือกําจัดได;  
แทจริง  พระอรหัต   อันโอฆะไมสามารถจะทวมทับไดเลย.  
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           ในเวลาจบคาถา  ชนเปนอันมาก   ไดเปนพระอริยบุคคล  มีพระ-    
โสดาบันเปนตนแลว.    เทศนามีประโยชนแกบรษัิทผูประชุมกันแลว 
ดังน้ีแล. 
                            เรื่องพระจูฬปนถกเถระ   จบ.  
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               ๔. เรื่องพาลนักษัตร [๑๘] 
                     ขอความเบือ้งตน 
          พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภนักษัตร 
ของคนพาล   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปมาทมนุยฺุชนฺติ"  เปนตน. 
 

              คนพาลชาวเมืองสาวัตถีเลนนักษัตร 
          ความพิสดารวา    ดังไดสดับมา   ในสมัยหนึ่ง  เขาปาวประกาศชื่อ 
พาลนักษัตร๑   ในพระนครสาวัตถี. ในนักษัตรนั้น  พวกชนพาลผูมีปญญา 
ทราม    เอาเถาและโคมัย    (มลูโค)    ทารางกาย   เที่ยวกลาววาจาของ 
อสัตบุรุษไปตลอด  ๗ วัน,  เห็นใคร ๆ เปนญาติก็ตาม  เปนสหายก็ตาม 
เปนบรรพชติก็ตาม   ชื่อวาละอายอยู   ไมม,ี  ยืนกลาววาจาของอสัตบุรุษ     
อยูที่ประตูทุก ๆ ประตู.   มนุษยทั้งหลายไมอาจฟงอสัปปุริสวาทของพวก 
เขาได       จึงสงทรัพยใหกึ่งบาทบาง     บาทหน่ึงบาง    กหาปณะหน่ึงบาง 
ตามกําลัง,   พวกเขาถือเอาทรัพยที่ไดแลว  ๆ ที่ประตูเรือนของมนุษยเหลา 
นั้น ๆ แลวกห็ลีกไป. 
          ก็ในกาลน้ัน    พระนครสาวัตถี  มีอริยสาวกประมาณ  ๕ โกฏ.ิ  ทาน 
เหลาน้ันสงขาวไปถวายพระศาสดาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระ- 
ผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ   อยาเสด็จเขาไปสูพระนคร  จงประทับอยูแต 
ในพระวิหารส้ิน  ๗  วัน,"   ก็แลตลอด  ๗  วันนั้น    (ทานเหลาน้ัน)  จัด 
ขาวยาคูและภัตเปนตน    (สงไป)  ในพระวิหารน่ันแลเพ่ือภิกษุสงฆ  แม 
ตนเองก็ไมออกจากเรือน. 
 
๑. การร่ืนเริงของคนพาล.  
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          ก็ครั้นเม่ือนักษัตรสุดสิ้นหลงแลว,      ในวันที่  ๘  อริยสาวกเหลาน้ัน 
นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข      ใหเสด็จเขาไปยังพระนคร 
ถวายทานใหญ  นั่ง  ณ  สวนขางหน่ึงแลว   กราบทูลวา   "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ๗ วันของพวกขาพระองคลวงไปไดโดยยากอยางยิ่ง,     เมื่อพวก 
ขาพระองคไดยินวาจามิใชของสัตบุรุษของพวกพาล,    หูทั้งสองเปนประ- 
หน่ึงวาถึงอาการแตกทําลาย,  ใคร ๆ กไ็มละอายแกใคร ๆ,  เพราะเหตุนั้น 
พวกขาพระองค     จึงไมใหพระองคเสด็จเขาภายในพระนคร,     ถึงพวก 
ขาพระองคก็ไมอาจออกจากเรือน." 
 

               คนพาลกับคนฉลาดมีอาการตางกัน 
           พระศาสดา    ทรงสดับถอยคําของอริยสาวกเหลาน้ันแลว    ตรัสวา  
" กิริยาของพวกผูมีปญญาทราม   ยอมเปนเชนนี้,   สวนผูมีปญญาท้ังหลาย 
รักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอันเปนสาระ    ยอมบรรลุสมบัติคือ 
อมตมหานิพพาน"   ดังน้ีแลว  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
           ๔.   ปมาทมนุยฺุชนฺติ                พาลา  ทมฺุเมธิโน  ชนา 
               อปฺปมาทฺจ เมธาวี             ธน   เสฏว  รกฺขติ. 
               มา  ปมาทมนุยฺุเชถ            มา    กามรติสนฺถว 
               อปฺปมตฺโต   ห ิ ฌายนฺโต       ปปฺโปติ   วปุิล   สขุ. 
                      "พวกชนพาลผูมีปญญาทราม    ยอมประกอบ 
               เนือง ๆ ซึ่งความประมาท,           สวนผูมีปญญา 
               ยอมรักษาความไมประมาทไวเหมือนทรพัยอัน 
               ประเสริฐ,   ทานท้ังหลายอยาตามประกอบความ  
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        ประมาท,    อยาตามประกอบความเชยชิดดวย 
        ความยนิดีในกาม;    เพราะวาผูไมประมาทแลว 
        เพงพินิจอยู      ยอมบรรลุสขุอันไพบูลย." 
 

                                          แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พาลา   ไดแก  ผูประกอบดวยความเปน 
ชนพาล  คือผูที่ไมรูจักประโยชนในโลกน้ีและโลกหนา. 
          บทวา  ทุมฺเมธิโน   คือไรปญญา.    พวกชนพาลนั้น   เมื่อไมเห็น 
โทษในความประมาท  ชื่อวายอมประกอบเนือง ๆ ซึ่งความประมาท  คือ 
วา  ยอมใหกาลลวงไปดวยความประมาท. 
           บทวา  เมธาว ี  เปนตน    ความวา    สวนบัณฑิตผูประกอบดวย 
ปญญาอันรุงเรืองในธรรม       ยอมรกัษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพย 
คือ รัตนะ  ๗  ประการ  อันประเสริฐ  คือสูงสุด    ซึ่งสืบเนืองมาแตวงศ 
ตระกูล.  อธิบายวา  เหมือนอยางวา  ชนทั้งหลายเม่ือเห็นอานิสงสในทรัพย 
วา   "เราทั้งหลาย   อาศัยทรัพยอันสูงสุด  จักถึงสมบัติคือกามคุณ   จักทํา 
ทางเปนที่ไปสูปรโลกใหหมดจดได,"  ยอมรักษาทรัพยนั้นไวฉันใด;   แม 
บัณฑิตก็ฉันน้ัน   เมื่อเห็นอานิสงสในความไมประมาทวา  "ชนผูไมประ- 
มาทแลว   ยอมไดเฉพาะซึ่งฌานทั้งหลาย   มีปฐมฌานเปนตน   ยอมบรรล ุ
โลกุตรธรรมมีมรรคและผลเปนตน   ยอมยังวิชชา  ๓  (และ)  อภิญญา  ๖๑  
ใหถึงพรอมได."  ยอมรักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอันประเสริฐ. 
 
๑. อิทธิวิธิ  แสดงฤทธ์ิได,  ทิพโสต  หูทิพย,  เจโตปริยญาณ  รูจักกําหนดใจผูอ่ืน. ปุพเพนวิา- 
สานุสสติ  ระลึกชาติได, ทิพยจกัขุ  ตาทิพย, อาสวักขยญาณ รูจักทําอาสวะใหส้ิน, รวมเปน 
อภิญญา ๖.   ๓  ขอเบ้ืองปลาย เรียกวา วิชชา  ๓ ก็ได. 
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          บทวา  มา  ปมาท   ความวา  เพราะฉะนั้น  ทานทั้งหลายอยาตาม 
ประกอบความประมาท   คืออยาใหกาลลวงไปดวยความประมาท. 
          บาทคาถาวา  มา  กามรติสนฺถว  ความวา  อยาตามประกอบ  คือ 
อยาคิด ไดแก  อยาไดเฉพาะแมซึ่งความเชยชิดดวยอํานาจแหงตัณหา  กลาว 
คือ  ความยินดีในวัตถุกามและกิเลสกาม. 
         บทวา  อปฺปมฺโต   ห ิ เปนตน   ความวา   เพราะวาบุคคลผูไม 
ประมาทแลว    โดยความเปนผูมีสติต้ังมั่น     เพงอยู    ยอมบรรลุนิพพาน- 
สุขอันไพบูลย  คือโอฬาร. 
         ในกาลจบคาถา   ชนเปนอันมาก  ไดเปนอรยิบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตน.  เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว  ดังนีแ้ล. 
                     เรื่องพาลนักษัตร  จบ.           
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          ๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๑๙] 
                     ขอความเบือ้งตน  
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระมหา 
กัสสปเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปมาท  อปฺปมาเทน"  เปนตน. 
 

           พระเถระตรวจดูสัตวโลกดวยทิพยจักษุ 
          ความพิสดารวา   วันหน่ึง   พระเถระอยูในปปผลิคูหา๑    เท่ียวไป 
บิณฑบาต   ภายหลังภัต  นั่งเจริญอาโลกกสิณ๒ ตรวจดูสัตวทั้งหลายผูประ- 
มาทแลวและไมประมาทแลว  ซึ่งจุติและเกิดในทีทั้งหลาย  มีน้ํา  แผนดิน 
และภูเขาเปนตนอยู    ดวยทิพยจักษุ. 
          พระศาสดา   ประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแล   ทรงตรวจดูดวย 
ทิพยจักษุวา  "วันนี้  กัสสปผูบุตรของเรา  อยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูอะไร 
หนอ ?"    ทรงทราบวา  "ตรวจดูการจุติและเกิดของสัตวทั้งหลายอยู," 
จึงตรัสวา  "ชื่อวาการจุติและการเกิดแหงสัตวทั้งหลาย    แมอันพุทธญาณ 
ไมทรงกําหนด,  ใคร ๆ ไมสามารถจะทําการกําหนดสัตวทั้งหลาย  ผูถือปฏ-ิ 
สนธิในทองของมารดา   อันมารดาบิดายังไมทันรูก็จุติเสียแลวได,  การรูจุติ 
และปฏิสนธขิองสัตวเหลาน้ัน  ไมใชวิสัยของเธอ,  วิสัยของเธอมีประมาณ 
นอย,  สวนการรูการเห็นสัตวทั้งหลายผูจุติและเกิดอยูโดยประการท้ังปวง 
 
๑.  ปปฺผลิ  แปลวา  ไมเลียบหรือดีปลี  รวมกับคูหาศัพท  แปลวา  ถํ้าอันประกอบดวยไมเลียบ 
หรือดีปลี  อีกนัยหนึ่ง  ถํ้านี้  พระมหากัสสปเถระอาศัยอยูมากกวาท่ีอ่ืน  นามเดิมของพระเถระ 
ช่ือวา  ปปผลิ   ถาแปลมุงเอาช่ือพระเถระเปนท่ีตั้งแลว  ก็แปลวา  ถํ้าเปนท่ีอยูของพระปปผลิ. 
๒.  อาโลกกสิณ  กสิณกําหนดเอาแสงสวางเปนอารมณ.  
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เปนวิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น"   ดังน้ีแลว   ทรงแผพระรัศมีไป 
เปนประหน่ึงวา  ประทับนั่งอยูในที่เฉพาะหนา   ตรัสพระคาถานี้วา 
          ๕.   ปมาท  อปฺปมาเทน        ยทา  นุทติ   ปณฺฑิโต 
              ปฺาปาสาทมารุยฺห      อโสโก  โสกินึ  ปช 
              ปพฺพตฏโว  ภมฺุมฏเ    ธีโร  พาเล  อเวกฺขติ.  
                     "เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทดวยความ 
              ไมประมาท     เมื่อนั้นบัณฑตินั้น    ขึ้นสูปญญา 
              เพียงดังปราสาท     ไมเศราโศก      ยอมพิจารณา 
              เห็นหมูสัตว     ผูมีความเศราโศก    ปราชญยอม  
              พิจารณาเห็นคนพาลท้ังหลายได       เหมือนคนผู 
              ยืนอยูบนยอดเขา         มองเห็นชนผูยืนอยูบนพ้ืน 
              ดินไดฉะนั้น." 
 

                                         แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นทุติ  เปนตน  ความวา  เมื่อใดบัณฑิต 
พอกพูนธรรมมีความไมประมาทเปนลักษณะ      ไมใหโอกาสแกความ 
ประมาท  ชือ่วา  ยอมบรรเทา   คือยอมขับไลซึ่งความประมาทน้ัน   ดวย  
กําลังแหงความไมประมาท;      เหมือนน้ําใหม      ไหลเขาสูสระโบกขรณี 
ยังน้ําเกาใหกระเพ่ือมแลว  ไมใหโอกาสแกน้ําเกานั้น  ยอมรุน  คือ  ยอม 
ระบายนํ้าเกานั้นใหไหลหนีไป    โดยที่สุดของตนฉะน้ันนั่นแล.   เมื่อน้ัน 
บัณฑิตนั้น   มีความประมาทอันบรรเทาแลว  บําเพ็ญปฏิปทาอันสมควร 
แกความไมประมาทน้ันอยู,      ข้ึนสูปญญาเพียงดังปราสาท     กลาวคือ  
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ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์     โดยอรรถวาสูงเย่ียม    ดวยปฏิปทาน้ัน   ดุจบุคคล 
ข้ึนสูปราสาททางบันไดฉะนั้น   ชื่อวาผูไมเศราโศก   เพราะความเปนผูละ 
ลูกศร    คือความโศกเสียไดแลว,    ยอมพิจารณาเห็น    คือยอมมองเห็น 
ประชา  คือหมูสัตว  ผูชือ่วา  มีความเศราโศก  เพราะความเปนผูละลูกศร 
คือความโศกยังไมได  ซึ่งจุติอยู    และเกิดอยู   ดวยทิพยจักษุ. 
           ถามวา  เหมือนอะไร ? 
           แกวา เหมือนคนผูยืนบนยอดเขา  ยอมมองเห็นชนผูยืนอยูบนพ้ืนดิน 
ไดฉะน้ัน;  อธิบายวา  บุคคลผูยืนอยูบนยอดเขา   ยอมมองเห็นชนผูยืนอยู 
ที่พ้ืนดินได   หรือผูยืนอยูบนปราสาทชั้นบน    ยอมมองเห็นชนผูยืนอยูใน 
บริเวณแหงปราสาทไดโดยไมยากฉันใด;    ปราชญคือบัณฑิต   ไดแกพระ- 
มหาขีณาสพแมนั้น   ก็ยอมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลาย   ผูยังถอนพืชคือ 
วัฏฏะไมได  จุติอยูและเกิดอยูโดยไมยากฉันนั้น, 
           ในกาลจบคาถา   ชนเปนอันมาก   กระทําใหแจงแลวซ่ึงพระอริยผล 
ทั้งหลาย  มีโสดาปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                 เรือ่งพระมหากัสสปเถระ  จบ.  
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           ๒. เรื่องภิกษุ  ๒ สหาย [๒๐] 
                   ขอความเบื้องตน 
           พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภภิกษุ  ๒ 
สหาย   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปมตฺโต  ปมตฺเตสุ"  เปนตน. 
 

             ภิกษุ  ๒  รูปมีปฏิปทาตางกัน 
           ไดยินวา   ภิกษุ  ๒ รูปนั้น     เรยีนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา 
แลว  เขาไปยังวิหารอันต้ังอยูในปา.   ในภิกษุ  ๒ รูปนั้น   รูปหนึ่ง  เก็บ 
ฟนมาตอเวลายังวันแลว   จัดเตาไฟแลว  นั่งผิงไฟสนทนากับพวกภิกษุ 
หนุมและสามเณรอยูตลอดปฐมยาม.   รูปหน่ึงไมประมาท   ทําสมณธรรม 
อยู    ตักเตือนรูปนอกน้ีวา  "ผูมีอายุ   ทานอยาทําอยางนั้น,    เพราะ 
อบาย๑ ๔   เปนเชนเรือนท่ีเปนที่นอนแหงชนผูประมาทแลว,     ธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลาย    อันบุคคลผูโออวด  ไมอาจใหทรงยินดีได." 
ทานไมฟงคําตักเตือนของภิกษุนั้น.   ภิกษุนอกน้ี   คิดวา  "ภิกษุนี้ไมเชื่อ 
ถอยคํา๒"   จึงไมปรารถนา   (ตักเตือน)   ทานไมประมาทแลวไดทํา  
สมณธรรม.     ฝายพระเถระผูเกียจคราน    ผิงไฟในปฐมยามแลว    ใน 
เวลาท่ีภิกษุนอกนี้เดินจงกรมแลวเขาไปสูหอง  จึงเขาไป  พูดวา  "ทานผู 
เกียจครานมาก     ทานเขาไปสูปา    เพ่ือตองการหลับนอน     (หรือ): 
อันบุคคลเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระพุทธเจา  แลวลุกข้ึนทําสมณธรรม 
ตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน    ไมควรหรือ ?"  ดังนี้แลว    ก็เขาไปยังท่ีอยู 
 
๑.  อบาย  ๔ คือ ๑. นิรยะ นรก  ๒. ดิรัจฉานโยนิ กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ๓. ปตติวิสัย ภมิูแหง 
เปรต  ๔. อสุรกาย พวกอสุรกาย.     ๒. น  วจนกฺขโม ไมอดทนตอถอยคํา.  
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ของตนแลวนอนหลับ,     ฝายภิกษุนอกนี้    พักผอนในมัชฌิมยามแลว 
กลับลุกข้ึนทาํสมณธรรมในปจฉิมยาม.   ทานไมประมาทอยางนั้น   ตอ 
กาลไมนานนัก  ก็บรรลพุระอรหัต    พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย.  ภิกษุ 
รูปเกียจครานนอกนี้   ใหเวลาลวงไปดวยความประมาทอยางเดียว.    ภิกษุ 
๒ รูปนั้น ออกพรรษาแลว ไปสูสํานักพระศาสดา  ถวายบังคมพระศาสดา 
แลว  นั่ง ณ  ที่สมควรขางหนึ่ง. 
 

                  พระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งสอง 
           พระศาสดาทรงกระทําปฏิสันถารกับภิกษุ ๒ รูปนั้นแลว   ตรัสถาม 
วา  "ภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอไมประมาททําสมณธรรมกันแลหรือ ? 
กิจแหงบรรพชิตของพวกเธอถึงท่ีสุดแลว    แลหรอื ?"   ภิกษุผูประมาท 
กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ    ความไมประมาทของภิกษุนั่น  จักมี 
แตที่ไหน ?   ต้ังแตเวลาไป  เธอนอนหลับใหเวลาลวงไปแลว." 
            พระศาสดา   ตรสัถามวา   "กเ็ธอเลา ?  ภิกษุ."  
            ภิกษุรูปเกียจคราน  ทลูวา   " ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองค 
เก็บฟนมาตอเวลายังวัน  จัดเตาไฟแลว  นั่งผิงไฟอยูตลอดปฐมยามไมหลับ 
นอน  ใหเวลาลวงไปแลว." 
 

            ผูไมปญญาดียอมละทิ้งผูมีปญญาทราม 
            ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะทานวา    "เธอประมาทแลว     ปลอย 
เวลาลวงไป ( เปลา)  ยังมาพูดวา  ' ตัวไมประมาท '    และทําผูไมประมาท 
ใหเปนผูประมาท.       เธอเปนเหมือนมาตัวทุรพล   ขาดเชาว๑แลวในสํานัก 
 
๑.  หมายความวา  ฝเทา.  
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แหงบุตรของเรา,   สวนบุตรของเราน่ี   เปนเหมือนมาที่มีเชาวเร็วในสํานัก 
ของเธอ"   ดงัน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา 
          ๖.  อปฺปมตฺโต  ปมตฺเตสุ      สุติเตสุ   พหุชาคโร 
             อพลสฺสว   สีฆสฺโส          หิตฺวา   ยาติ  สุเมธโส. 
                    " ผูมีปญญาดี      เมื่อชนท้ังหลายประมาทแลว 
             ไมประมาท,    เมื่อชนท้ังหลายหลับแลว   ต่ืนอยูโดย 
             มาก   ยอมละบุคคลผูมีปญญาทรามไปเสีย  ดุจมา 
             ตัวมฝีเทาเร็ว  ละทิ้งตัวหากําลังมิไดไปฉะนั้น." 
 

                 แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปฺปมตฺโต   ความวา   ชื่อวา   ผูถึง 
พรอมดวยความไมประมาท   เพราะความเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติ  ได 
แกพระขีณาสพ. 
          บทวา    ปมตฺเตสุ    ความวา    เม่ือสัตวทั้งหลายต้ังอยูแลวในการ 
ปลอยสติ.  บทวา  สุตฺเตสุ  คือ  (เมื่อสัตวทั้งหลาย)  ชื่อวา  ประพฤติ 
หลับอยูทุกอิริยาบถทีเดียว    เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องต่ืน    คือ    สติ.  
บทวา  พหุชาคโร  ไดแก    ผูดํารงอยูในธรรมเปนเครื่องต่ืน   คือความ 
ไพบูลยแหงสติเปนอันมาก. 
          บทวา  อพลสฺสว    ความวา   ดุจมาสินธพอาชาไนยตัวมีเชาวนเร็ว 
ว่ิงทิ้งมาตัวมีกําลังทราม   มีเชาวนขาดแลว    โดยความเปนมามีเทาดวนไป 
ฉะน้ัน. 
          บทวา  สุเมธโส   เปนตน   ความวา    บุคคลผูมีปญญายอดเย่ียม 
ยอมละบุคคลผูเห็นปานน้ันไป  ดวยอาคมคือปริยัติบาง  ดวยอธิคมคือการ  
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บรรลุมรรคผลบาง :  อธิบายวา  เมื่อคนมีปญญาทึบพยายามเรียนพระสูตร 
สูตรหน่ึงอยูนั้นแล,    ผูมีปญญาดียอมเรียนไดวรรคหนึ่ง.    ยอมละไปดวย 
อาคมคือปริยัติ     อยางนี้กอน :  อน่ึง  เมื่อคนมีปญญาทึบ   กําลงัพยายาม 
ทําท่ีพักกลางคืนและที่พักกลางวันอยูนั่นแล   และเรียนกัมมัฏฐานสาธยายอยู 
นั่นแล,  แมในกาลเปนสวนเบื้องตน  บุคคลผูมีปญญาดี   เขาไปสูที่พักกลาง 
คืนหรือท่ีพักกลางวันที่ผูอ่ืนทําไว  พิจารณากัมมัฏฐานอยู  ยังสรรพกิเลสให 
สิ้นไป  ทําโลกุตรธรรม ๙  ประการ   ใหอยูในเง้ือมมือได,   ผูมีปญญาดี 
ยอมละไปไดดวยอธิคมคือการบรรลมุรรคผลอยางนี้.  อน่ึง  ผูมีปญญาดีละ 
คือ   ทั้งคนมีปญญาทึบนั้นไวในวัฏฏะ   ถอน  (ตน)   ออกจากวัฏฏะไป 
โดยแทแล.   
          ในกาลจบคาถา   ชนเปนอันมาก   บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มโีสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                             เรื่องภกิษุ  ๒  สหาย  จบ.  
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                 ๗. เรื่องทาวสักกะ  [๒๑] 
                     ขอความเบือ้งตน 
          พระศาสดา   เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี   ประทับอยูในกูฏาคารศาลา๑ 

ทรงปรารภทาวสักกเทวราช    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อปฺปมาเทน 
มฆวา"  เปนตน. 
 

                 เหตุที่ทาวสักกะไดพระนามตาง ๆ 
          ความพิสดารวา     เจาลิจฉวีนามวา      มหาลิ    อยูในเมืองเวสาลี. 
พระองคทรงสดับเทศนาในสักกปญหสูตรของพระตถาคตแลว๒   ทรงดําริวา 
" พระสัมมาสัมพุทธเจา   ยอมตรัสสมบัติของทาวสักกะไวมากมาย;   พระ- 
องคทรงเห็นแลวจึงตรัส    หรือไมทรงเห็นแลวตรัสหนอแล ?    ทรงรูจัก 
ทาวสักกะหรือไมหนอ ?  เราจักทูลถามพระองค." 
          ครั้งน้ันแล  เจาลิจฉวีนามวา  มหาลิ   เขาไปเฝาถึงท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู;  ครั้นเขาไปเฝาแลว  จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาน่ัง  ณ 
ที่สมควรขางหนึ่ง.  เจามหาลิ  ลิจฉวี   ครั้นนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่งแลวแล 
ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา   " ขาแตพระองคผูเจริญ      ทาว 
สักกะผูจอมแหงเทพท้ังหลาย  พระองคทรงเห็นแลวแลหรือ ?" 
          พระผูมีพระภาคเจา.  มหาลิ  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย 
อาตมภาพเห็นแลวแล." 
 
๑. ศาลาดุจเรือนยอด.  ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๙๘.  
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        มหาลิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็ทาวสักกะนั้น   จักเปนทาวสักกะ 
ปลอมเปนแน,  เพราะวา    ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย   บุคคล 
เห็นไดโดยยาก  พระเจาขา. 
        พระผูมพีระภาคเจา.  มหาลิ  อาตมภาพ  รูจักทั้งตัวทาวสักกะ  ทั้ง 
ธรรมที่ทําใหเปนทาวสักกะ    ก็ทาวสักกะถึงความเปนทาวสักกะ    เพราะ 
สมาทานธรรมเหลาใด,  อาตมภาพ  ก็รูจักธรรมเหลาน้ันแล. 
        มหาลิ     ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย    ในกาลกอนเปน 
มนุษย  ไดเปนมาณพชื่อมฆะ,   เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา   'ทาวมฆวา;' 
        มหาลิ   ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย  ในกาลกอน    เปน 
มนุษย  ไดใหทานกอน  (เขา),   เพราะฉะนั้น   เขาจึงเรียกวา     ' ทาว 
ปุรินทท;' 
        มหาลิ    ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย   ในกาลกอน  เปน 
มนุษย    ไดใหทานโดยเคารพ.    เพราะฉะน้ัน    เขาจึงเรียกวา   ' ทาว 
สักกะ;' 
        มหาลิ     ทาวสักกะเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย   ในกาลกอน  เปน 
มนุษย   ไดใหที่พักอาศัย,  เพราะฉะนั้น   เขาจึงเรียกวา   ' ทาววาสวะ;' 
        มหาลิ     ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย    ทรงดําริขอความ 
ต้ังพันไดโดยครูเดียว,  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา   'สหัสสักขะ๑;' 
        มหาลิ     นางอสุรกัญญาชื่อ     สชุาดา    เปนพระปชาบดีของทาว 
สักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย,   เพราะฉะนั้น   เขาจึงเรียกวา   ' ทาว 
สุชัมบด;ี' 
 
๑. สหสฺสกฺโข    แปลวา  ผูเหน็อรรถตั้งพัน.  
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         มหาลิ   ทาวสักกะผูเปนจอมแหงจอมเทพท้ังหลาย  เสวยราชสมบัติ 
เปนอิสริยาธิปตยแหงเทพท้ังหลายชั้นดาวดึงส,     เพราะฉะนั้น      เขาจึง 
เรียกวา  ' เทวานมินทะ ;' 
         มหาลิ    ทาวสักกะถงึความเปนทาวสักกะแลว      เพราะไดสมาทาน 
วัตตบท ๗  ใด,   วัตตบท ๗ นั้น   ไดเปนอันทาวสักกะผูเปนจอมแหง 
เทพทั้งหลาย  ซึ่ง  ( ครั้ง)   เปนมนุษยในกาลกอน  สมาทานใหบริบูรณ 
แลว;    วัตตบท  ๗  ประการเปนไฉน ?    คือเราพึงเปนผูเลี้ยงมารดาบิดา 
ตลอดชีวิต;   พึงเปนผูมีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอด 
ชีวิต;   พึงเปนผูพูดออนหวานตลอดชีวิต;    พึงเปนผูไมพูดสอเสียดตลอด 
ชีวิต;     พึงมีจิตปราศจากมลทิน   คือ    ความตระหน่ี   มีเครื่องบริจาค 
อันสละแลว     มีฝามืออันลางแลว๑     ยินดีแลวในการสละ   ควรแกการขอ 
ยินดีในการจําแนกทาน    พึงอยูครอบครองเรือนตลอดชีวิต;      พึงเปนผู 
กลาวคําสัตยตลอดชีวิต;   พึงเปนผูไมโกรธตลอดชีวิต;     ถาความโกรธพึง 
เกิดแกเราไซร   เราพึงหักหามมันเสียพลันทีเดียว   ดังน้ี,   มหาลิ    ทาว 
สักกะถึงความเปนทาวสักกะ    เพราะไดสมาทานวัตตบท  ๗  ใด,     วัตต- 
บท ๗  นั้น  ไดเปนของทาวสักกะ  ผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย  (ครั้ง)  
เกิดเปนมนุษยในกาลกอน  สมาทานใหบริบูรณแลว  ฉะนี้แล  
         (พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรัสคําไวยากรณนี้แลว,  ไดตรัสพระ- 
พุทธพจนภายหลังวา)                                               
                
๑. หมายความวา  เตรียมหยบิส่ิงของใหทาน.  
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                " ทวยเทพชั้นดาวดึงส     เรียกนรชนผูเลี้ยง 
        มารดาบิดา     มีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญใน 
        ตระกูล   กลาวถอยคําไพเราะออนหวาน   ละวาจาสอ 
        เสียด  ประกอบในอันกําจัดความตระหนี่ มวีาจาสัตย 
        ขมความโกรธได  นัน้แลวา   "สปับุรุษ๑." 
 

         ทาวสักกะบําเพ็ญกุศลเมื่อเปนมฆมาณพ 
         พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา   " มหาลิ   กรรมนี้ทาวสักกะทําไวใน 
คราวเปนมฆมาณพ "      ดังน้ีแลว     อันมหาลิ ลิจฉวี    ใครจะทรงสดับ 
ขอปฏิบัติของทาวสักกะน้ันโดยพิสดาร    จึงทูลถามอีกวา    "มฆมาณพ 
ปฏิบัติอยางไร ?    พระเจาขา"    จึงตรัสวา      " ถากระน้ัน "   จงฟงเถิด 
มหาลิ "  ดังน้ีแลว   ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสวา) 
 

                                 เรื่องมฆมาณพ 
         ในอดตีกาล    มาณพชื่อวามฆะ   ในอจลคามในแควนมคธ   ไปสู 
สถานที่ทํางานในบาน   คุยฝุนดวยปลายเทาในท่ีแหงตนยืนแลว   ไดทําให 
เปนรัมณียสถานแลวพักอยู    อีกคนหนึ่งเอาแขนผลักเขา    นาํออกจากท่ี 
นั้นแลว    ไดพักอยูในที่นั้นเสียเอง.   เขาไมโกรธตอคนน้ัน   ไดกระทําท่ี  
อ่ืนใหเปนรัมณียสถานแลวพักอยู         คนอ่ืนก็เอาแขนผลักเขานําออกมา 
จากท่ีนั้นแลว  ไดพักอยูในที่นั้นเสียเอง.    เขาไมโกรธแมตอคนน้ัน   ได 
กระทําท่ีอ่ืนใหเปนรัมณียสถานแลวก็พักอยู.      บุรุษท้ังหลายท่ีออกไป 
แลว ๆ  จากเรือน   ก็เอาแขนผลักเขา   นําออกจากสถานท่ีเขาชําระแลว ๆ 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๓๓๗.          ๒.   ท่ีนายนิดี  
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ดวยประการฉะน้ี.  เขาคิดเสียวา  " ชนเหลาน้ันแมทั้งหมด   เปนผูไดรับ 
สุขแลว,    กรรมน้ีพึงเปนกรรมใหความสุขแกเรา"  ดังน้ีแลว    วันรุงข้ึน 
ไดถือเอาจอบไปทําท่ีเทามณฑลแหงลานใหเปนรัมณียสถานแลว.   ปวงชน 
ไดไปพักอยูในที่นั้นนั่นแล. 
          ครั้นในฤดูหนาว   เขาไดกอไฟใหคนเหลาน้ัน,   ในฤดูรอน   ได 
ใหน้ํา.   ตอมา    เขาคิดวา   " ชื่อรัมณียสถาน   เปนที่รักของคนท้ังปวง, 
ชื่อวาไมเปนท่ีรักของใคร ๆ ไมมี,     จําเดิมแตนี้ไป    เราควรเที่ยวทําหน 
ทางใหราบเรียบ"   ดังน้ีแลว   จึงออกไป    (จากบาน)    แตเชาตรูทํา 
หนทางใหราบเรียบ  เที่ยวตัดรานกิ่งไมที่ควรตัดรานเสีย. 
 

                  มฆมาณพไดสหาย  ๓๓   คน 
          ภายหลัง  บุรุษอีกคนหนึ่งเห็นเขาแลว   กลาววา   "ทําอะไรเลา ? 
เพ่ือน." 
          มฆะ.  ฉันทําหนทางเปนที่ไปสวรรคของฉันละซิ,   เพ่ือน. 
          บุรุษ.  ถากระน้ัน  แมฉันก็จะเปนเพ่ือนของทาน. 
          มฆะ.    จงเปนเถอะเพ่ือน     ธรรมดาสวรรคยอมเปนที่รักที่ชอบใจ 
ของชนเปนอันมาก 
          ต้ังแตนั้นมา   ก็ไดเปน  ๒  คนดวยกัน.   แมชายอ่ืนอีก    เห็นเขา 
ทั้งสองแลว  ถามเหมือนอยางนั้นนั่นแล   พอทราบแลว   ก็เปนสหาย 
ของคนท้ังสอง     แมคนอ่ืน  ๆ  อีกกไ็ดทําอยางนั้น       รวมคนท้ังหมดจึง 
เปน  ๓๓  คน  ดวยประการฉะน้ี.  
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                       สหาย  ๓๓  คนถูกหาวาเปนโจร 
         ชนเหลาน้ันแมทั้งหมด  มีมือถือวัตถุมีจอบเปนตน  กระทาํหนทาง 
ใหราบเรียบไปถึงท่ีประมาณ  ๑ โยชน  และ ๒ โยชน. 
         นายบานเห็นชายเหลาน้ันแลวคิดวา   " มนุษยเหลาน้ีประกอบแลว 
ในฐานะท่ีไมควรประกอบ,   แมถาชนเหลาน้ี     พึงนําวัตถุทั้งหลายมีปลา 
และเน้ือเปนตนมาจากปา,    หรือทําสุราแลวด่ืม,     หรือทํากรรมเชนนั้น 
อยางอ่ืน,  เราพึงไดสวนอะไร ๆ บาง." 
         ลําดับนั้น    นายบานจึงใหเรียกพวกนั้นมาถามวา   "  พวกแกเท่ียว 
ทําอะไรกัน ?" 
         ชนเหลาน้ัน.  ทําทางสวรรค   ขอรับ. 
         นายบาน.  ธรรมดาผูอยูครองเรือนท้ังหลาย   จะทําอยางนั้นไมควร, 
ควรนําวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเปนตนมาจากปา      ควรทําสุราแลวด่ืม 
และควรทําการงานท้ังหลายมีประการตาง ๆ. 
         ชนเหลาน้ันคัดคานคําของนายบานน้ันเสีย.  แมถกูเขาวากลาวซํ้า ๆ 
อยู     ก็คงคัดคานร่ําไป.    เขาโกรธแลว    คิดวา    "เราจักใหพวกมัน 
ฉิบหาย."     จึงไปยังสํานักของพระราชา     กราบทูลวา      "ขาพระองค 
เห็นพวกโจรเท่ียวไป   ดวยการคุมกันเปนพวก  พระเจาขา"   เมื่อพระ- 
ราชาตรัสวา     " เธอจงไป,    จงจับพวกมันแลวนํามา,   ไดทําตามรับสั่ง 
แลว   แสดงแกพระราชา. 
         พระราชา  มิทันไดทรงพิจารณา  ทรงบังคับวา "พวกทานจงให 
ชางเหยียบ."  
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                       ชางไมเหยียบเพราะอานุภาพแหงเมตตา 
          มฆมาณพไดใหโอวาทแกชนที่เหลือท้ังหลายวา     "สหายท้ังหลาย 
เวนเมตตาเสีย     ที่พ่ึงอยางอ่ืนของพวกเรา   ไมม,ี     ทานท้ังหลายไมตอง 
ทําความโกรธในใครๆ   จงเปนผูมีจิตเสมอเทียวดวยเมตตาจิต  ในพระราชา 
ในนายบาน  ในชางที่จะเหยียบ    และในคน"  ชนเหลาน้ันก็ไดทํา 
อยางนั้น. 
          ลําดับนั้น    ชางไมอาจเขาไปใกลได     เพราะอานุภาพแหงเมตตา 
ของชนเหลานั้น.   พระราชาทรงสดับความน้ันแลว    ตรัสวา  "ชางมัน 
เห็นคนมาก   จึงไมอาจเหยียบได,    ทานท้ังหลายจงไป,    เอาเส่ือลําแพน 
คลุมเสียแลวจึงใหมันเหยียบ." 
          ชางอันเขาเอาเส่ือลําแพนคลุมชนเหลาน้ันไสเขาไปเหยียบ   ก็ถอย 
กลับไปเสียแตไกลเทียว. 
          พระราชา    ทรงสดับประพฤติเหตุนั้นแลว      ทรงดําริวา   "ใน 
เรื่องนี้   ตองมีเหตุ."   แลวรับสั่งใหเรียกชนเหลาน้ันมาเฝา   ตรสัถามวา 
" พอทั้งหลาย  พวกเจาอาศัยเรา  ไมไดอะไรหรือ ?" 
          พวกมฆะ.   นี่อะไร ?  พระเจาขา. 
          พระราชา.  ขาววา  พวกเจาเปนโจรเที่ยวไปในปา  ดวยการคุมกัน 
เปนพวก. 
          พวกมฆะ.  ใคร  กราบทูลอยางนั้น   พระเจาขา ? 
          พระราชา.  นายบาน,  พอ. 
          พวกมฆะ.    ขอเดชะ    พวกขาพระองคไมไดเปนโจร,    แตพวก 
ขาพระองค   ชําระหนทางไปสวรรคของตน ๆ  จึงทํากรรมน้ีเเละกรรมน้ี,  
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นายบานชักนําพวกขาพระองคในการทําอกุศล        ประสงคจะใหพวก 
ขาพระองคผูไมทําตามถอยคําของตนฉิบหาย     โกรธแลว  จึงกราบทูล 
อยางนั้น.                                     
                                  

                  ชน  ๓๓  คนไดรับพระราชทาน 
         ทีนั้น  พระราชา  ทรงสดับถอยคําของชนเหลาน้ัน    เปนผูถึงความ 
โสมนัส   ตรสัวา " พอทั้งหลาย  สัตวดิรัจฉานนี้  ยังรูจักคุณของพวกเจา, 
เราเปนมนุษย    ก็ไมอาจรูจัก,     จงอดโทษแกเราเถิด,"    ก็แล ครั้นตรัส 
อยางนั้นแลว   ไดพระราชทานนายบานพรอมท้ังบุตรและภริยาใหเปนทาส, 
ชางตัวนั้นใหเปนพาหนะสําหรับข่ี,    และบานน้ันใหเปนเครื่องใชสอยตาม 
สบายแกชนเหลาน้ัน. 
 

                   มฆมาณพกับพวกสรางศาลา         

         พวกเขาพูดกันวา     " พวกเราเห็นอานิสงสแหงบุญในปจจุบันนี้  
ทีเดียว,"     ตางมีใจผองใสโดยประมาณยิ่ง     ผลัดวาระกันข้ึนชางนั้นไป 
ปรึกษากันวา   " บัดนี ้  พวกเราควรทําบุญใหยิ่งข้ึนไป,"   ตางไตถามกัน 
วา    " พวกเราจะทําอะไรกัน ?"    ตกลงกันวา  " จักสรางศาลาเปนที่พัก 
ของมหาชนใหถาวร  ในหนทางใหญ  ๔  แยก."  พวกเขาจึงส่ังใหหาชาง 
ไมมาแลวเริ่มสรางศาลา.    แตเพราะปราศจากความพอใจในมาตุคาม  จึง 
ไมไดใหสวนบุญในศาลานั้นแกมาตุคามท้ังหลาย.  
 

              มฆมาณพมีภริยา ๔ คน 
         ก็ในเรอืนของมฆมาณพ   มีหญงิ  ๔  คน คือ นางสุนันทา  สุจิตรา 
สุธรรมา    สชุาดา.   บรรดาหญิง  ๔  คนน้ัน   นางสุธรรมาคบคิดกับนาย  
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ชางไม     กลาววา     " พ่ี     ขอพ่ีจงทําฉันใหเปนใหญในศาลาน้ีเถิด" 
ดังน้ีแลว    ไดใหคาจาง    (แกเขา)    นายชางไมนั้นรับคําวา    " ได " 
แลวตากไมสําหรับทําชอฟาใหแหงเสียกอนส่ิงอื่น     แลวถาก    สสักทําไม 
ชอฟาใหสําเร็จ   แลวสลกัอักษรวา  " ศาลาน้ีชื่อสุธรรมา"    ดงัน้ีแลวเอา 
ผาพันเก็บไว. 
 

            นางสุธรรมาไดรวมกุศลสรางศาลาดวย 
           ครั้นชางไมสรางศาลาเสร็จแลว    ในวันยกชอฟา    จึงกลาวกะชน 
๓๓  คนนั้นวา  " นาย  ตายจริง !  ขาพเจานึกกิจที่ควรทําอยางหนึ่งไมได." 
           พวกมฆะ.  ผูเจริญ    กิจชื่ออะไร ? 
           ชาง.  ชอฟา. 
           พวกมฆะ.  ชางเถดิ,  พวกเราจักนําชอฟานั้นมาเอง, 
           ชาง.   ขาพเจาไมอาจทําดวยไมที่ตัดเด๋ียวน้ีได,    ตองไดไมชอฟาท่ี 
เขาตัดถากสลักแลวเก็บไวในกอนน่ันแล   จึงจะใชได. 
           พวกมฆะ.  เดี๋ยวน้ี   พวกเราควรทําอยางไร ? 
           ชาง.    ถาในเรือนของใคร ๆ  มีชอฟาที่ทําไวขาย   ซึ่งเขาทําเสร็จ 
แลวเก็บไวไซร,  ควรแสดงหาชอฟาน้ัน. 
           พวกเขาแสวงหาอยู   เห็นในเรือนของนางสุธรรมา    แลวใหทรัพย 
พันหน่ึง    กไ็มไดดวยทรัพยที่เปนราคา,    เมื่อนางสุธรรมาพูดวา    " ถา 
"พวกทานทําฉันใหมีสวนบุญในศาลาดวยไซร,      ฉันจักให. "       ตอบวา 
"  พวกขาพเจาไมใหสวนบุญแกพวกมาตุคาม."    ลําดับนั้น    ชางไมกลาว 
กะคนเหลาน้ันวา   " นาย    พวกทานพูดอะไร ?     เวนพรหมโลกเสีย 
สถานที่อ่ืน   ชื่อวา   เปนที่เวนมาตุคาม   ยอมไมมี,   พวกทานจงรับเอา  
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ชอฟาเถิด,     เมื่อเปนเชนนั้น    การงานของพวกเราก็จักถึงความสําเร็จ."  
พวกเขา  รับวา  " ดีละ"    แลวรับเอาชอฟา    สรางศาลาใหสําเร็จแลว 
แบงเปน ๓ สวน   ( คือ )  ในสวนหนึง่   สรางเปนที่สําหรับอยูของพวก 
อิสรชน,   สวนหนึ่ง  สําหรับคนเข็ญใจ,  สวนหนึ่ง  สําหรับคนไข. 
 

                                     เรื่องชางเอราวัณ 
         ชน  ๓๓  คน    ใหปูกระดาน  ๓๓  แผน    แลวใหสัญญาชางวา 
" ผูเปนแขก    มาน่ังบนแผนกระดานอันผูใดปูไว,    เจาจงพาแขกนั้นไป 
ใหพักอยูที่เรือนของผูนั้น    ซึ่งเปนเจาของแผนกระดานนั่นแหละ.    การ 
นวดเทา  การนวดหลัง   ของควรเค้ียว   ควรบริโภค  ที่นอน   ทุกอยาง 
จักเปนหนาที่ของผูนั้น     ซึ่งเปนเจาของแผนกระดานนั่นแหละ." 
         ชางรับผูที่มาแลว ๆ    นําไปสูเรือนของเจาของกระดานน่ันเทียว. 
ในวันนั้น   เจาของกระดานน้ัน    ยอมทํากิจท่ีควรทําแกผูที่ชางนําไปน้ัน. 
นายมฆะ   ปลูกตนทองหลางตนหน่ึงไว   ไมสูหางศาลา    แลวปูแผนศิลา 
ไวที่โคนตนทองหลางนั้น.      พวกท่ีเขาไปแลว ๆ สูศาลา     แลดูชอฟา 
อานหนังสือแลว   ยอมพูดกันวา   "ศาลาชื่อสุธรรมา "  ชื่อของชน   ๓๓ 
คนไมปรากฏ.   นางสุนันทา   คิดวา  " พวกน้ี    เมื่อทําศาลาทําพวกเรา 
ไมใหมีสวนบุญดวย,     แตนางสุธรรมา     ก็ทําชอฟาเขารวมสวนจนได 
เพราะความท่ีตนเปนคนฉลาด.  เรากค็วรจะทําอะไร ๆ บาง,   จักทําอะไร 
หนอ ?"   ในทันใดนั้น    นางก็ไดมีความคิดดังน้ีวา  "พวกท่ีมาสูศาลา 
ควรจะไดน้ํากินและน้ําอาบ,  เราจะใหเขาขุดสระโบกขรณี,"   นางใหเขา 
สรางสระโบกขรณีแลว.                                             
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          นางสุจิตราคิดวา     " นางสุธรรมาไดใหชอฟา,        นางสุนันทา 
ไดสรางสระโบกขรณี,       เราก็ควรสรางอะไร ๆ บาง      เราจักทําอะไร 
หนอแล  ? "   ทีนั้น   นางไดมีความคิดดังน้ีวา  " ในเวลาท่ีพวกชนมาสู 
ศาลา     ดื่มน้ําอาบน้ําแลวไป     ควรจะประดับระเบียบดอกไมแลวจึงไป,  
เราจักสรางสวนดอกไม. "      นางไดใหเขาสรางสวนดอกไมอันนารื่นรมย 
แลว.   ผูที่จะออกปากวา  "โดยมากในสวนน้ัน   ไมมีตนไมที่เผล็ดดอก 
ออกผลชื่อโนน"  ดังน้ี   มิไดมี. 
          ฝายนางสุชาดาคิดเสียวา    "เราเปนทั้งลูกลุงของนายมฆะ  เปน 
ทั้งบาทบริจาริกา   (ภริยา).   กรรมที่นายมฆะน่ันทําแลว   ก็เปนของเรา 
เหมือนกัน,     กรรมที่เราทําแลว       ก็เปนของนายมฆะนั่นเหมือนกัน " 
ดังน้ีแลว     ไมทําอะไร ๆ  มัวแตงแตตัวของตนเทาน้ัน     ปลอยเวลาให 
ผานพนไปแลว. 
 

                     มฆมาณพบําเพ็ญวัตตบท  ๗ ประการ 
          ฝายนายมฆะ      บาํเพ็ญวัตตบท  ๗  เหลาน้ี     คือ     บาํรุงมารดา  
บิดา ๑  ประพฤติออนนอมตอผูเจริญในตระกูล  ๑ พูดคําสัตย  ๑ ไมพูด 
คําหยาบ  ๑    ไมพูดสอเสียด  ๑     กําจัดความตระหน่ี ๑     ไมโกรธ  ๑   
ถึงความเปนผูควรสรรเสริญอยางนี้วา 
                " ทวยเทพชั้นดาวดึงส     เรียกนรชนผูเลี้ยง 
        มารดาบิดา     มีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญใน 
        ตระกูล   กลาวถอยคําไพเราะออนหวาน   ละวาจาสอ 
        เสียด   ประกอบในอันกําจัดความตระหน่ีมีวาจาสัตย 
        ขมความโกรธได  นัน่แลวา    "สปับุรุษ."  
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ในเวลาส้ินชีวิต    ไดเกิดเปนทาวสักกเทวราชในภพดาวดึงส.    สหายของ 
เขาแมเหลานั้น    ก็เกิดในท่ีนั้นเหมือนกัน.    ชางไม    เกิดเปนวิศวกรรม 
เทพบุตร. 
 

                     เทวดากับอสูรทําสงครามกัน 
          ในกาลน้ัน    พวกอสูรอยูในภพดาวดึงส    อสูรเหลาน้ัน     คิดวา 
" เทพบุตรใหม ๆ เกิดแลว"  จึงเตรียม  (เลี้ยง)  น้ําทิพย.  ทาวสกักะ 
ไดทรงนัดหมายแกบริษัทของพระองค        เพ่ือประสงคมิใหใคร ๆ  ดื่ม. 
พวกอสูรด่ืมน้ําทิพยเมาทั่วกันแลว.     ทาวสักกะทรงดําริวา   " เราจะตอง 
การอะไร  ?    ดวยความเปนราชาอันทั่วไปดวยเจาพวกนี้ "  ทรงนัดหมาย  
แกบริษัทของพระองคแลว       ใหชวยกันจับอสูรเหลาน้ันที่เทาท้ังสองให 
เหว่ียงลงไปในมหาสมุทร.     อสูรเหลาน้ันมีศีรษะปกดิ่งตกลงไปในสมุทร 
แลว,   ขณะน้ัน   อสูรวิมานไดเกิดที่พ้ืนภายใตแหงเขาสิเนรุ  ดวยอานุภาพ 
แหงบุญของพวกเขา.   ตนไมชื่อจิตตปาลิ   ( ไมแคฝอย)   ก็เกดิแลว. 
          แลเมื่อสงครามระหวางเทวดาและอสูร   (ประชิดกัน),    ครั้นเมื่อ 
พวกอสูรปราชัยแลว,  ชื่อวา   เทพนครในชั้นดาวดึงสประมาณหมื่นโยชน 
เกิดข้ึนแลว.   และในระหวางประตูดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแหง 
พระนครน้ัน   มีเนื้อท่ีประมาณหม่ืนโยชน,    ระหวางประตูดานทิศใตและ 
ทิศเหนือ  ก็เทาน้ัน.  อน่ึง พระนครน้ันประกอบดวยประตูพันหนึ่ง  ประดับ 
ดวยอุทยานและสระโบกขรณี. ปราสาทนามวา  เวชยันต  สูง  ๗๐๐ โยชน 
แลวดวยแกว  ๗ ประการ๑   ประดับดวยธงท้ังหลาย     สูง  ๓๐๐  โยชน 
 
๑.  แกว  ๗ ประการ  คือ  แกวมณี  แกวไพฑูรย  แกวประพาฬ   แกวมุกดา   แกววิเชียร 
แกวผลึก   แกวหุง.  
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ผุดข้ึนดวยผลแหงศาลาในทามกลางพระนครนั้น,  ที่คันเปนทอง  ไดมีธง 
เปนแกวมณี,   ที่คันเปนแกวมณี  ไดมธีงเปนทอง,  ที่คันเปนแกวประพาฬ 
ไดมีธงเปนแกวมุกดา,    ที่คันเปนแกวมุกดา    ไดมีธงเปนแกวประพาฬ, 
ที่คันเปนแกว  ๗  ประการ    ไดมีธงเปนแกว  ๗ ประการ.    ธงท่ีต้ังอยู 
กลาง    ไดมสีวนสูง   ๓๐๐  โยชน    ปราสาทสูงพันโยชน    ลวนแลวดวย 
แกว  ๗  ประการ   เกิดแลวดวยผลแหงศาลา   ดวยประการฉะนี้.  
          ตนปาริฉัตตกะ     มีปริมณฑล    (แผไป)   ๓๐๐   โยชนโดยรอบ  
เกิดข้ึนดวยผลแหงการปลูกตนทองหลาง.   บัณฑุกัมพลศิลา  มีสีดังดอก๑ชัย- 
พฤกษสีครั่งและสีบัวโรย๒  โดยยาว ๖๐  โยชน โดยกวาง   ๕๐ โยชน หนา 
๑๕  โยชน   ที่กึ่งแหงพระวรกายยุบลงในเวลาประทับนั่ง    ฟูข้ึนเต็มที่อีก 
ในเวลาเสด็จลุกข้ึน   เกิดข้ึนแลวท่ีโคนไมปาริฉัตตกะ   ดวยผลแหงการปู 
แผนศิลา. 
 

               เทพบุตร ๓๓  องคนั่งบนกระพองชางเอราวัณ 
          สวนชางเกิดเปนเทพบุตรชื่อเอราวัณ.     แทจริง      สัตวดิรัจฉาน 
ทั้งหลาย    ยอมไมมีในเทวโลก;    เพราะฉะนั้น    ในเวลาทาวสักกะเสด็จ 
ออกเพ่ือประพาสพระอุทยาน      เทพบุตรนั้น     จึงจําแลงตัวเปนชางชื่อ 
เอราวัณ     สงูประมาณ  ๑๕๐ โยชน.   ชางเทพบุตรนั้น   นิรมิตกระพอง 
๓๓  กระพอง     เพ่ือประโยชนแกชน   ๓  คน,      ในกระพองเหลาน้ัน 
กระพองหน่ึง ๆ  โดยกลมประมาณ  ๓  คาวุต   โดยยาวประมาณกึ่งโยชน. 
 
๑. ชยสุมนะ  ช่ือตนไมดอกแดง  เชนตนเซงและหงอนไกเปนตน.  ๒. ปาฏลิสีแดงเจือขาว.  
แดงออนชมพู  เสตรตฺตมิสฺโส  ปาฏโล  นาม.  อภิ. หนา  ๑๖๗.  
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ชางเทพบุตรนั้นนิรมิตกระพองชื่อสุทัศนะประมาณ ๓๐ โยชน ในทามกลาง 
กระพองท้ังหมด        เพ่ือประโยชนแกทาวสักกะ       เบื้องบนแหงกระ- 
พองนั้น   มมีณฑปแกวประมาณ  ๑๒   โยชน ธงขลิบดวยแกว  ๗  ประการ 
สูงโยชนหน่ึง   ต้ังข้ึนในระหวาง ๆ  (เปนระยะ ๆ)  ในมณฑปแกวน้ัน. 
ขายแหงกระด่ิงท่ีถูกลมออน ๆ พัดแลว  มีเสียงกังวานปานเสียงทิพยสังคีต  
ประสานดวยเสียงดนตรีอันมีองค  ๕      หอยอยูที่ริมโดยรอบ.     บลัลังก 
แกวมณีประมาณโยชนหน่ึงเปนพระแทน      ที่เขาจัดไวเรียบรอยแลวเพ่ือ 
ทาวสักกะ   ในทามกลางมณฑป,   ทาวสักกะยอมประทับนั่งเหนือบัลลังก 
นั้น   เทพบุตร  ๓๓  องคนั่งบนรัตนบัลลังก  ในกระพองของตน.  บรรดา 
กระพอง ๓๓  กระพอง   ในกระพองหนึ่ง ๆ     ชางเทพบุตรนั้นนิรมิตงา 
กระพองละ ๗   งา,   ในงาเหลาน้ัน    งาหน่ึง ๆ ยาวประมาณ  ๕๐  โยชน,  
ในงาหน่ึง ๆ มีสระโบกขรณี   (งาละ)  ๗  สระ,   ในสระโบกขรณีแตละ 
สระ    มีกอบัวสระละ ๗ กอ,     ในกอหนึ่ง ๆ มีดอกบัวกอละ  ๗  ดอก, 
ในดอกหนึ่ง ๆ มีกลีบดอกละ ๗ กลีบ,  ในกลีบหน่ึง  ๆ (มี)   เทพธิดา 
ฟอนอยู  ๗ องค:  มหรสพฟอนยอมมีบนงาชาง  ในท่ี  ๕๐  โยชนโดยรอบ 
อยางนี้แล.  ทาวสักกเทวราชเสวยยศใหญเสด็จเที่ยวไป   ดวยประการฉะน้ี. 
 

   ภริยาของมฆมาณพ  ๓ คนก็เกิดในภพดาวดึงส 
          แมนางสุธรรมา    ถึงแกกรรมแลว๑    ก็ไดไปเถิดในภพดาวดึงสนั้น 
เหมือนกัน.  เทวสภาชื่อสุธรรมา  มีประมาณ  ๕๐๐  โยชน  ไดเกิดแลว 
 
๑.  กาล  กตฺวา  ทํากาละแลว.  
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แกนาง.  ไดยินวา   ชื่อวาสถานท่ีอ่ืน    อันนาปลื้มใจกวานั้น    ยอมไมมี.  
ในวันอัฏฐมี  (ดิถีที ่๘)  แหงเดือน   มีการฟงธรรม   ในที่นั้นนัน่เอง. 
จนกระทั่งทุกวันนี้  ชนทัง้หลาย  เห็นสถานที่อันนาปลื้มใจแหงใดแหงหนึ่ง 
เขา   ก็ยังกลาวกันอยูวา  "เหมือนเทวสภาชื่อสุธรรมา." 
         แมนางสุนันทา    ถงึแกกรรมแลว     ก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงสนั้น 
เหมือนกัน.   สระโบกขรณีชื่อสุนันทา  มีประมาณ   ๕๐๐  โยชน  เกิดแลว 
แกนาง. 
         แมนางสุจิตรา     ถึงแกกรรมแลว     ก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงสนั้น 
เหมือนกัน.    สวนชื่อจิตรลดา   มีประมาณ  ๕๐๐ โยชน   ที่พวกเทพดา 
พาเหลาเทพบุตรผูมีบุรพนิมิตเกิดแลวใหหลงเท่ียวไปอยู     เกิดแลวแมแก 
นาง.                          
                                   

              ทาวสักกะโอวาทนางสุชาดาผูเปนนางนกยาง 
         สวนนางสุชาดา   ถงึแกกรรมแลว    เกิดเปนนางนกยางในซอกเขา 
แหงหน่ึง.     ทาวสักกะทรงตรวจดูบริจาริกาของพระองค    ทรงทราบวา 
" นางสุธรรมาเกิดแลวในที่นี้เหมือนกัน.        นางสุนันทาและนางสุจิตรา 
ก็อยางนั้น,"  พลางทรงดําริ (ตอไป) วา  "นางสุชาดาเกิดที่ไหนหนอ ?" 
เห็นนางเกิดในซอกเขานั้นแลว  ทรงดําริวา   " นางสุชาดาน้ีเขลา  ไมทํา 
บุญอะไร ๆ  บัดนี้เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน,    แมบัดนี้   ควรท่ีเราจะใหนาง 
ทําบุญแลวนํามาไวเสียที่นี้"  ดังน้ีแลว    จึงทรงจําแลงอัตภาพ  เสด็จไป 
ยังสํานักของนางดวยเพศท่ีเขาไมรูจัก   ตรัสถามวา     "เจาเที่ยวทําอะไรอยู 
ที่นี้  ?"  
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         นางนกยาง.   นาย   ก็ทานคือใคร ? 
         ทาวสักกะ.    เรา คือมฆะ  สามีของเจา. 
         นางนกยาง.   ทานเกิดที่ไหน ?  นาย. 
         ทาวสักกะ      เราเกิดในดาวดึงสเทวโลก.     ก็เจารูสถานท่ีเกิดแหง 
หญิงสหายของเจาแลวหรือ ? 
         นางนกยาง.   ยังไมทราบ  นาย. 
         ทาวสักกะ.     หญิงแมเหลาน้ัน     ก็เกิดในสํานักของเราเหมือนกัน 
เจาจักเยี่ยมหญิงสหายของเจาไหมเลา ? 
         นางนกยาง.  หมอมฉันจักไปในท่ีนั้นไดอยางไร ? 
         ทาวสักกะ   ตรัสวา   " เราจักนําเจาไปในท่ีนั้น"   ดังน้ีแลว  นํา 
ไปสูเทวโลก       ปลอยไวริมฝงสระโบกขรณีที่ชื่อนันทา      ตรสับอกแก 
พระมเหสีทั้งสามนอกน้ีวา     " พวกหลอนจะดูนางสุชาดาสหายของพวก 
หลอนบางไหม ?"                                
         มเหสี.  นางอยูที่ไหนเลา ?  พระเจาขา. 
         ทาวสักกะ.  อยูริมฝงโบกขรณีชื่อนันทา. 
         พระมเหสีทั้งสามนั้น   เสด็จไปในที่นั้น   ทําการเยาะเยยวา    "โอ 
รูปของแมเจา,    โอ    ผลของการแตงตัว;  คราวนี้    ทานท้ังหลายจงดู 
จะงอยปาก,   ดูแขง   ดูเทา  ของแมเจา,   อัตภาพของแมเจาชางงามแท " 
ดังน้ีแลว  กห็ลีกไป. 
         ทาวสักกะ  เสด็จไปสํานักของนางอีก  ตรัส  (ถาม)  วา  " เจา 
พบหญิงสหายแลวหรือ ?"  เมื่อนางทูลวา  "พระมเหสีทั้งสามน้ัน  หมอมฉัน 
ไดพบแลว  (เขาพากัน)   เยาะเยยหมอมฉันแลวก็ไป,   ขอพระองคโปรด  
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นําหมอมฉันไปที่ซอกเขาน้ันตามเดิมเถิด"    ดังน้ีแลว     ก็ทรงนํานางนั้น 
ไปท่ีซอกเขาตามเดิม  ปลอยไวในนั้นแลว   ตรัสถามวา   "  เจาเห็นสมบัติ 
ของหญิงท้ังสามน้ันแลวหรือ ?" 
          นางนกยาง.  หมอมฉันเห็นแลว   พระเจาขา. 
          ทาวสักกะ.  แมเจาก็ควรทําอุบายอันเปนเหตุใหเกิดในที่นั้น. 
          นางนกยาง.   จักทาํอยางไรเลา ?   พระเจาขา. 
          ทาวสักกะ.  เจาจักรักษาโอวาทท่ีเราใหไวไดไหม ? 
          นางนกยาง.  รักษาได  พระเจาขา. 
          ลําดับนั้น    ทาวสักกะก็ประทานศีล  ๕ แกนาง     แลวตรัสวา 
"  เจาจงเปนผูไมประมาท  รกัษาเถิด"  ดังน้ีแลว  ก็เสด็จหลีกไป. 
          จําเดิมแตนั้นมา   นาง   ( เที่ยว)   หากินแตปลาที่ตายเองเทาน้ัน. 
โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน    ทาวสักกะ  เสด็จไปเพ่ือทรงประสงคจะลองใจ 
นาง  จึงทรงจําแลงเปนปลาตายนอนหงายอยูหลังหาดทราย.  นางเห็นปลา 
นั้นแลว     ไดคาบเอา    ดวยสําคัญวา    " ปลาตาย"     ในเวลาจะกลืน 
ปลากระดิกหางแลว.  นางรูวา  "ปลาเปน"  จึงปลอยเสียในน้ํา.  ทาวสักกะ 
ทรงปลอยเวลาใหลวงไปหนอยหน่ึงแลว   จึงทรงทําเปนนอนหงายขางหนา 
นางอีก    นางก็คาบอีก    ดวยสําคัญวา  "ปลาตาย"  ในเวลาจะกลืน 
เห็นปลายังกระดิกหางอยู   จึงปลอยเสีย  ดวยรูวา  "ปลาเปน."  ทาสักกะ 
ทรงทดลองอยางนี้    (ครบ)  ๓ ครั้งแลว    ตรัสวา  " เจารักษาศีลไดดี" 
ใหนางทราบพระองคแลว     ตรัสวา     " เรามาเพ่ือประสงคจะลองใจเจา, 
เจารักษาศีลไดดี,  เมื่อรักษาไดอยางนั้น  ไมนานเทาไร  ก็จักเกิดในสํานัก 
ของเราเปนแน   จงเปนผูไมประมาทเถิด"   ดังน้ีแลว   เสด็จหลีกไป.  
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            นางสุชาดาทองเที่ยวอยูในภพตาง ๆ 
          จําเดิมแตนั้นมา    นางไดปลาที่ตายเองไปบาง    ไมไดบาง,    เมื่อ 
ไมได  โดยกาลลวงไป ๒-๓ วันเทาน้ัน  ก็ซูบผอม  ทํากาละแลวเกิดเปน 
ธิดาของชางหมอในเมืองพาราณสี  ดวยผลแหงศีลนั้น. 
          ตอมา    ในเวลาท่ีนางมีอายุราว ๑๕-๑๖  ป    ทาวสักกะทรงคํานึง 
ถึงวา  "นางเกิดที่ไหนหนอ ?"  (ได)  เห็นแลว   ทรงดําริวา   "บัดนี้  
ควรท่ีเราจะไปที่นั้น"  ดังน้ีแลว   จึงทรงเอาแกว  ๗ ประการ  ซึ่งปรากฏ  
โดยพรรณคลายฟกทอง     บรรทกุยานนอย    ขับเขาไปในเมืองพาราณสี 
เสด็จไปยังถนนปาวรองวา    " ทานท้ังหลาย (มา)  เอาฟกทองกันเถิด," 
แตตรัสกะผูเอาถั่วเขียวและถั่วราชมาษเปนตนมาวา     "ขาพเจาไมใหดวย 
ราคา,"   เมื่อเขาทูลถามวา   " ทานจะใหอยางไร ?"   ตรัสวา   " ขาพเจา 
จะใหแกสตรีผูรักษาศีล." 
          พวกพลเมือง.   นาย     ชื่อวาศีลเปนเชนไร ?       สีดําหรือสีเขียว 
เปนตน. 
          ทาวสักกะ.    พวกทานไมรูจักศีลวา  ' เปนเชนไร '   จักรักษาศีล 
นั้นอยางไรไดเลา ?  แตเราจักใหแกสตรีผูรักษาศีล. 
          พวกพลเมือง.  นาย  ธิดาของชางหมอนั้น เที่ยวพูดอยูวา  'ขาพเจา 
รักษาศีล,'       จงใหแกสตรีนั้นเถิด. 
          แมธิดาของชางนั้น  ก็ทลูพระองควา  "ถากระน้ัน  ก็ใหแก 
ฉันเถิด  นาย." 
          ทาวสักกะ.  เธอ  คือใคร ? 
          ธิดาชางหมอ.  ฉันคือสตรีผูไมละศีล  ๕.  
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         ทาวสักกะ.    ฟกทองเหลาน้ัน  ฉันก็นํามาใหจําเพาะเธอ. 
         ทาวสักกะ   ทรงขับยานนอยไปเรือนของนางแลว    ประทานทรัพย 
ที่เทวดาพึงใหโดยพรรณอยางฟกทอง       ทํามิใหคนพวกอ่ืนลักเอาไปได 
ใหรูจักพระองคแลว   ตรัสวา    " นีท้รัพยสําหรับเลี้ยงชีวิตของเธอ.   เธอจง 
รักษาศีล  ๕  อยาไดขาด"    แลวเสด็จหลีกไป. 
 

                  นางสุชาดาธิดาของอสูร 
         ฝายธิดาของชางหมอน้ัน   จุติจากอัตภาพนั้นแลว  เกิดในเรือนของ 
ผูมีเวรตอทาวสักกะ  เปนธิดาของอสูรผูหัวหนาในภพอสูร  และเพราะความ 
ที่นางรักษาศีลดีแลวใน  ๒  อัตภาพ    นางจึงไดเปนผูมีรูปสวย   มีพรรณ  
ดุจทองคํา  ประกอบดวยรูปสิริอันไมสาธารณ  (ทั่วไป).  จอมอสูรนามวา 
เวปจิตติ  พูดแกผูมาแลว ๆ วา   " พวกทานไมสมควรแกธิดาของขาพเจา " 
แลวก็ไมใหธิดาน้ันแกใคร ๆ คิดวา   " ธิดาของเรา  จักเลือกสามีที่สมควร 
แกตนดวยตนเอง"     ดังน้ีแลว   จึงใหพลเมืองที่เปนอสูรประชุมกัน    แลว 
ไดใหพวงดอกไมในมือของธิดานั้น    ดวยการส่ังวา  " เจาจงรับผูสมควร 
แกเจาเปนสามี."                                        
                             

                     ทาวสักกะปลอมเปนอสูรชิงนางสุชาดา 
         ในขณะนั้น  ทาวสักกะ  ทรงตรวจดูสถานที่นางเกิด  ทราบประพฤติ 
เหตุนั้นแลว      ทรงดําริวา   " บัดนี้    สมควรท่ีเราจะไปนําเอานางมา " 
ดังน้ีแลว   ไดทรงนิรมิตเพศเปนอสูรแก   ไปยืนอยูที่ทายบริษัท.  แมนาง 
อสุรกัญญาน้ัน  เมื่อตรวจดูขางโนนและขางนี้  พอพบทาวสักกะนั้น  ก็เปน  
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ผูมีหทัยอันความรักซึ่งเกิดข้ึนดวยอํานาจปุพเพสันนิวาสทวมทับแลว     ดจุ 
หวงนํ้าใหญ    ก็ปลงใจวา  " นั่น  สามีของเรา " จึงโยนพวงดอกไมไป 
เบื้องบนทาวสักกะนั้น.  พวกอสูรนึกละอายวา  " พระเจาอยูหัวของพวกเรา 
ไมไดผูที่สมควรแกพระธิดาตลอดกาลประมาณเทานี้    บัดนี้ไดแลว,    ผูที่ 
แกกวาปูนี้แล   สมควรแกพระธิดาของทาวเธอ"   ดังน้ีแลว   จึงหลีกไป. 
           ฝายทาวสักกะ    ทรงจับอสุรกัญญาน้ันที่มือแลว      ทรงประกาศวา 
" เรา  คือทาวสักกะ"   แลวทรงเหาะไปในอากาศ. 
           พวกอสูรรูวา  " พวกเราถูกสุกกะแกลวงเสียแลว"   จึงพากันติดตาม 
ทาวสักกะนั้นไป.  เทพบตุรผูเปนสารถีนามวามาตลี   นําเวชยันตรถมาพัก 
ไวในระหวางทาง.  ทาวสักกะทรงอุมนางข้ึนในรถน้ันแลว   บายพระพักตร 
สูเทพนคร  เสด็จไปแลว.   ครั้นในเวลาที่ทาวสักกะนั้น  เสด็จถึงสิมพลิวัน๑  
ลูกนกครุฑไดยินเสียงรถ    (ตกใจ)    กลัวรองแลว.    ทาวสักกะไดทรง 
สดับเสียงสูกนกครุฑเหลาน้ันแลว ตรัสถามมาตลีวา  " นั่นนกอะไรรอง  ?" 
           มาตลี.  ลูกนกครุฑ  พระเจาขา.  
           ทาวสักกะ.  เพราะเหตุไร  มันจึงรอง  ? 
           มาตลี.   เพราะไดยินเสียงรถแลว   กลัวตาย. 
           ทาวสักกะ  ตรัสวา   "อาศัยเราผูเดียว  นกประมาณเทาน้ีถูกความ 
เร็วของรถใหยอยยับไปแลว     มันอยาฉิบหายเสียเลย,    เธอจงกลับรถเสีย  
เถิด."                                                                                    
           มาตลีเทพบุตรนั้น    ใหสัญญาแกมาสินธพพันหน่ึงดวยแส    กลับ 
รถแลว.    พวกอสูรเห็นกิริยาน้ัน     คิดวา   " ทาวสักกะแก   หนีไปต้ังแต 
 
๑.  ปาไมงิ้ว.  
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อสุรบุรี   บัดนี้    กลับรถแลว,    เธอจักไดผูชวยเหลือเปนแน"  จึงกลับ 
เขาไปสูอสูรบุรีตามทางท่ีมาแลวน่ันแล  ไมยกศีรษะข้ึนอีก. 
          ฝายทาวสักกะ  ทรงนํานางสาวอสูรชื่อสุชาดาไปเทพนครแลว  ทรง 
สถาปนาไวในตําแหนงหัวหนานางอัปสร ๒ โกฏกิึ่ง.      นางทูลขอพรกะ 
ทาวสักกะวา  "ขอเดชะพระมหาราชเจา  มารดาบิดาหรือพ่ีชายพ่ีหญิงของ 
หมอมฉัน     ในเทวโลกน้ี     ไมมี;   พระองคจะเสด็จไปในท่ีใด  ๆ   พึง 
(ทรงพระกรุณา)   พาหมอมฉันไปในท่ีนั้น ๆ (ดวย)  ทาวเธอไดประ- 
ทานปฏิญญาแกนางวา  "ได." 
 

               พวกอสูรกลัวทาวสักกะ 
          ก็จําเดิมแตนั้นมา  เมื่อดอกจิตตปาตลิบาน  พวกอสูรประสงคจะรบ 
กะทาวสักกะ     ข้ึนมาเพ่ือหมายจะตอยุทธ     ดวยสําคัญวา    " เปนเวลาที่ 
ดอกปาริฉัตตกทิพยของพวกเราบาน"  ทาวสักกะไดประทานอารักขาแก 
พวกนาคในภายใตสมุทร.   ถัดนั้น   พวกครุฑ,   ถัดนั้น   พวกกุมภัณฑ, 
ถัดนั้น  พวกยักษ,  ถัดนั้น  ทาวจตุมหาราช,  สวนชั้นบนกวาทุก ๆ ชั้น 
ประดิษฐานรูปจําลองพระอินทร   ซึ่งมีวชิราวุธในพระหัตถไวที่ทวารแหง 
เทพนคร.     พวกอสูรแมชํานะพวกนาคเปนตนมาแลว       เห็นรูปจําลอง 
พระอินทรมาแตไกล  ก็ยอมหนีไป  ดวยเขาใจวา  "ทาวสักกะเสด็จออก 
มาแลว." 
 

                        อานิสงสความไมประมาท 
          พระศาสดาตรัสวา  "มหาลิ  มฆมาณพปฏิบัติอัปปมาทปฏิปทา  
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อยางนี้;   ก็แล   มฆมาณพน่ัน   ไมประมาทอยางน้ี    จึงถึงความเปนใหญ 
เห็นปานน้ี  ทรงเสวยราชยในเทวโลกท้ังสอง,   ชือ่วาความไมประมาทน่ัน 
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน      สรรเสริญแลว,    เพราะวา    การ 
บรรลุคุณวิเศษซ่ึงเปนโลกิยะและโลกุตระแมทั้งหมดยอมมีได  เพราะอาศัย 
ความไมประมาท "  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
          ๗.  อปฺปมาเทน  มฆวา     เทวาน   เสฏต   คโต 
             อปฺปมาท  ปสสนฺติ      ปมาโท  ครหิโต  สทา. 
             "ทาวมฆวะ  ถึงความเปนผูประเสริฐกวาเทพยดา 
             ทั้งหลาย  เพราะความไมประมาท;  บัณฑติท้ังหลาย 
             ยอมสรรเสริญความไมประมาท,      ความประมาท 
             อันทานติเตียนทุกเมื่อ." 
 

                                แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อปฺปมาเทน     คือ    เพราะความไม 
ประมาทท่ีทําไว   ต้ังตนแตแผวถางภูมิประเทศในอจลคาม. 
          บทวา    มฆวา    เปนตน    ความวา   มฆมาณพ  ซึ่งปรากฏวา 
" มฆวะ"   ในบัดนี้   ชื่อวา   ถึงความเปนผูประเสริฐกวาเทพยดาทั้งหลาย 
เพราะความเปนราชาแหงเทวโลกท้ังสอง. 
          บทวา  ปสสนฺติ  ความวา    บัณฑิตท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน 
ยอมชมเชย  สรรเสริญความไมประมาทอยางเดียว.                       
          ถามวา    " เพราะเหตุไร  ?" 
          วิสัชนาวา  " เพราะความไมประมาท  เปนเหตุใหไดคุณวิเศษที่เปน  
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โลกิยะและโลกุตระทั้งหมด." 
           บาทพระคาถาวา   ปมาโท   ครหิโต   สทา   ความวา   สวนความ 
ประมาท  อันพระอริยะเหลาน้ันติเตียน    คือนินทาแลว  เปนนิตย. 
           ถามวา  " เพราะเหตุไร ?" 
           วิสัชนาวา  " เพราะความประมาทเปนตนเคาของความวิบัติทุกอยาง." 
จริงอยู   ความเปนผูโชครายในมนุษยก็ดี  การเขาถงึอบายก็ดี   ลวนมีความ 
ประมาทเปนมูลทั้งน้ัน   ดงัน้ี. 
           ในเวลาจบคาถา     เจาลิจฉวีนามวามหาลิ    ทรงดํารงอยูในโสดา-  
ปตติผลแลว.   แมบริษัทผูประชุมกันเปนอันมาก   ก็ไดเปนพระอริยบุคคล 
มีพระโสดาบันเปนตน    ดังน้ีแล. 
                                    เรือ่งทาวสักกะ  จบ.  
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        ๘. เรือ่งภิกษุรูปใดรูปหน่ึง [๒๒] 
                                   ขอความเบื้องตน 
          พระศาสดา     เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภภิกษุ 
รูปใดรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา     " อปฺปมาทรโต     ภิกฺขุ"   
เปนตน. 
 

            ภิกษุนั่งพิจารณาไฟไหมปาเปนอารมณ 
          ดังไดสดับมา  ภิกษุรูปนั้นเรียนกัมมัฏฐาน    ตราบเทาถึงพระอรหัต 
ในสํานักพระศาสดาแลว  เขาปาเพียรพยายามอยู   ก็ไมอาจบรรลุพระอรหัต  
ได.  ทานนึกวา  " เราจักไปทูลพระศาสดาใหตรัสบอกกัมมัฏฐานใหวิเศษ 
(ข้ึนไป) "     ดังน้ีแลว    ออกจากปาน้ัน   กําลังเดินมายังสํานักพระศาสดา 
เห็นไฟปาต้ังข้ึน  ( ลุกลาม)  มากมาย  ในระหวางหนทาง   รีบข้ึนยอดเขา 
โลนลกูหนึ่ง    นั่งดูไฟซึ่งกําลังไหมปา    ยืดเอาเปนอารมณวา   " ไฟนี้  
เผาเชื้อท้ังหลายมากและนอยไป   ฉันใด;    แมไฟคืออริยมรรคญาณ  ก็จัก 
พึงเผาสังโยชนทั้งหลายมากและนอยไป  ฉันนั้น." 
 

                ปฏิปทาตัดสังโยชน 
          พระศาสดา   ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นแล  ทรงทราบวาระจิต 
ของเธอแลว     ตรัสวา  " อยางนั้นแล   ภิกษุ   สังโยชนทั้งหลายละเอียด 
และหยาบ    ซึ่งเกิดอยูในภายในของสัตวเหลาน้ี     ดุจเชื้อมากบางนอยบาง  
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ฉะน้ัน,   ควรเผาสังโยชนเหลาน้ันดวยไฟคือญาณเสียแลว   ทําใหเปนของ 
ไมควรเกิดอีก"     ดังน้ีแลว     ทรงเปลงพระรัศมี    ปรากฏประหนึ่งวา 
ประทับนั่ง  ณ  ที่จําเพาะหนาของภิกษุนั้น   ตรัสพระคาถานี้วา 
           ๘.  อปฺปนาทรโต   ภิกขฺุ      ปมาเท   ภยทสฺสิ    วา 
              สโฺชนอณุ  ถูล         ฑห   อคฺคีว  คจฺฉติ. 
              " ภกิษุยินดีแลวในความไมประมาท  หรือมีปกติ 
              เห็นภัยในความประมาท     ยอมเผาสังโยชน     ทั้ง 
              ละเอียดและหยาบไป       ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอย 
              ไปฉะนั้น." 
 

                         แกอรรถ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปฺปมาทรโต  ความวา ยินดีคืออภิรมย 
แลวในความไมประมาท   ไดแก  ยังกาลใหลวงไปดวยความไมประมาท. 
           บาทพระคาถาวา  ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา    ความวา   ผูเห็นภัยใน 
ความประมาท   มีการเขาถึงนรกเปนตน,    อีกประการหนึ่ง   ชือ่วาผูเห็น 
ความประมาทโดยความเปนภัย   เพราะความประมาทน้ันเปนรากเหงาแหง 
ความอุบัติเหลาน้ัน. 
          บทวา   สฺโชน  ความวา   สังโยชน  ๑๐  อยาง๑   เปนเคร่ือง 
ประกอบ   เครื่องผูก   ( หมูสัตว)   ไวกับทุกขในวัฏฏะ     สามารถยังสัตว 
ใหจมลงในวัฏฏะได.         
 
๑. สักกายทิฏฐิ   ความเหน็เปนเหตุถือตัวถือตน  ๑ วิจกิจิฉา  ความลังเล  ไมแนใจ ๑ สีลัพพต- 
ปรามาส ความลูบคลําศีลและพรต ๑ กามราคะ  ความกาํหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม ๑ ปฏิฆะ 
ความกระทบกระท่ังแหงจิต ๑ รูปราคะ  ความติดใจในรูปธรรม ๑ อรูปราคะ ความติดใจในอรูป- 
ธรรม ๑ มานะ ความถือตัววาเปนนั่นเปนนี่ ๑ อุทธัจจะ ความฟุงซาน ๑ อวิชชา ความหลงเปน 



เหตุไมรูจริง ๑.  
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          บทวา  อณุ   ถูล  คือมากและนอย. 
          บาทพระคาถาวา   ฑห  อคฺคีว  คจฺฉติ     ความวา   ภิกษุนั้นยินดี 
แลวในความไมประมาท     ยอมเผาสังโยชนนั่นดวยไฟคือญาณ     ซึ่งตน 
บรรลุแลวดวยความไมประมาท    คือทําใหเปนของไมควรเกิดข้ึนอีกตอไป 
ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอยน้ันแลไปฉะนั้น. 
          ในกาลจบคาถา  ภิกษุนั้น  นั่งอยางเดิมเทียว   เผาสังโยชนทั้งหมด 
แลว    บรรลพุระอรหัต    พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย    มาทางอากาศ 
(เหาะมา)    ชมเชยสรรเสริญพระสรรีะของพระตถาคต    ซึ่งมพีรรณะดุจ 
ทองคําแลว  ถวายบังคม  หลีกไป  ดังน้ีแล. 
                เรือ่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  จบ.  
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          ๙. เรือ่งพระตสิสเถระผูมีปกติอยูในนิคม [๒๓] 
                        ขอความเบื้องตน 
          พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระติสสเถระ 
ผูมีปกติอยูในนิคม   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "อปฺปมาทรโต"    เปน 
ตน. 
 

      พระเถระเที่ยวรบับิณฑบาตแตในบานญาติ 
          ความพิสดารวา  กุลบุตรคนหน่ึง   เกิดเติบโตในบานที่ต้ังอยูในนิคม 
แหงหน่ึง   ซึ่งไมไกลแตกรุงสาวัตถี   บรรพชาแลวไดอุปสมบทในศาสนา 
ของพระศาสดาแลว   ปรากฏวา   " ชื่อวา พระนิคมติสสเถระเปนผูมักนอย 
สันโดษ   สงัด   ปรารภความเพียร."    ทานเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในบาน 
ของญาติเปนนิตย.   เมื่อคนท้ังหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เปนตน    ทํา 
มหาทานอยูก็ดี,   เมื่อพระเจาปเสนทิโกศล   ทรงบําเพ็ญอสทิสทานอยูก็ดี,* 
ก็ไมมากรุงสาวัตถี. 
          พวกภิกษุจึงสนทนากันวา   " พระนิคมติสสะนี้  ลุกข้ึนเสร็จสรรพ 
แลว   ก็คลุกคลีดวยญาติอยู   เมื่อชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เปนตน 
ทํามหาทานอยูก็ดี,   เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลทรงบําเพ็ญอสทิสทานอยูก็ดี, 
เธอไมมาเลย   ดังน้ีแลว   จึงกราบทูลแดพระศาสดา. 
 

           พระเถระไดรับสาธุการจากพระศาสดา 
          พระศาสดา     รับสั่งใหเรียกทานมาแลว     ตรัสถามวา   " ภิกษุ 
 
๑.  ทานอันไมมีทานอ่ืนเสมอ.  
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ขาววา    เธอทําอยางนั้น    จริงหรือ ?"    เมื่อทานกราบทูลวา   " ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขาพระองคไมมีความคลุกคลีดวยญาติ,      ขาพระองค 
อาศัยพวกมนุษยที่เปนญาติเหลาน้ัน       ยอมไดอาหารท่ีพอจะกลืนกินได, 
ขาพระองคคิดวา     ' เมื่อเราไดอาหารท่ีเลวก็ตาม    ประณีตก็ตาม     ซึ่ง 
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลว,      ประโยชนอะไรดวยการแสวงหาอาหาร 
อีกเลา ?'   ดังน้ีแลว   จึงไมมา,   ก็ชื่อวา   ความคลุกคลีดวยหมูญาติไมมี 
แกขาพระองค    พระเจาขา"    แมตามปกติ    (พระองค )    ก็ทรงทราบ 
อัธยาศัยของทานอยู   จึงประทานสาธุการวา  " ดลีะ ๆ  ภิกษุ"   ดังน้ีแลว 
ตรัสวา     " ภิกษุ    ก็ขอท่ีเธอไดอาจารยผูเชนเราแลว    ไดเปนผูมักนอย 
ไมอัศจรรยนัก,    เพราะวา    ชื่อวา    ความเปนผูมักนอยน้ีเปนแบบแผน 
ของเรา  เปนประเพณีของเรา"  ดังน้ีแลว  อันภิกษทุั้งหลายทูลอาราธนา 
แลว  ทรงนําอดีตนิทานมาวา 
 

                                 เรื่องนกเขาแตว  

         ในอดตีกาล   นกแขกเคาหลายพันตัว    อยูในปาไมมะเด่ือแหงหนึ่ง 
ใกลผงแมน้ําคงคาในปาหิมพานต   บรรดานกแขกเตาเหลาน้ัน พระยานก 
แขกเตาตัว หน่ึง     เมื่อผลแหงตนไมที่ตนอาศัยอยูสิ้นแลว      จิกกิน 
หนอใบหรือเปลือกซึ่งยังเหลืออยู     ดืม่น้ําในแมน้ําคงคา      เปนสัตวที่มี 
ความปรารถนานอยอยางยิ่ง   สันโดษ   ไมไปในทีอ่ื่น   ดวยคุณคือความ 
ปรารถนานอยและสันโดษของพระยานกแขกเตาน้ัน      ภพของทาวสักกะ 
 ไหวแลว.  
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                      ทาวสักกะทรงทดลองพระยานกแขกเตา      

          ทาวสักกะทรงรําพึงอยู    ทรงเห็นเหตุนั้นแลว  ทรง   (บนัดาล) 
ใหตนไมนั้นเห่ียวแหงดวยอานุภาพของตน     เพ่ือจะทดลองพระยานก 
แขกเตาน้ัน     ตนไมหักแลว      เหลืออยูสักวาตอเทานั้น     เปนชองนอย 
และชองใหญ    (ปรุหมด).    เมื่อลมโกรกมา    ( กระทบ )    ไดเปลง 
เสียงดุจถูกบุคคลเคาะ    ต้ังอยูแลว    ขุยทั้งหลายปลิวออกจากชองของ 
ตนไมนั้น.   พระยานกแขกเตาจิกกินขุยเหลาน้ัน   แลวด่ืมน้ําในแมน้ําคงคา 
ไมไปในที่อ่ืน   ไมพรั่นพรึงลมและแดด   จับอยูที่ปลายตอมะเดื่อ.    ทาว 
สักกะทรงทราบความท่ีพระยานกแขกเตานั้น  มีความปรารถนานอยอยางยิ่ง 
ทรงดําริวา      " เราจักใหพระยานกแขกเตานั้น     กลาวคุณแหงมิตรธรรม 
แลวใหพรแกนกนั้น    ทาํ    ( บันดาล)    ตนมะเด่ือใหมีผลไมวายแลว"    
ดังน้ีแลว  (นริมิต )  พระองคเปนพระยาหงสตัวหน่ึง  นํานางอสุรกัญญา 
นามวาสุชาดาไวขางหนา  เสด็จไปปามะเด่ือนั้น  จับที่กิ่งแหงตนไมตนหน่ึง 
ในที่ไมไกล  เมื่อจะตรัสสนทนากับพระยานกแขกเตาน้ัน  ตรัสคาถานี้วา 
                " พฤกษามีใบสดเขียวมีอยู,  หมูไมมีผลหลาก 
        หลาย   ก็มีมาก,   เหตุไรหนอ  ?   ใจของนกแขกเตา 
        จึงยินดีแลวในไมแหงท่ีผุ." 
          สุวชาดกท้ังหมด   บัณฑิตพึงใหพิสดาร   ตามนัยที่มาแลวในนวกนิบาต๑ 

นั่นและ;   แตความเกิดข้ึนแหงเรื่องเทาน้ัน ในนวกนิบาตและในท่ีนี้ตางกัน 
ที่เหลือเหมือนกันทั้งน้ัน. 
 
๑.  ขุ.  ชา.  นวก.  ๒๗/๒๕๗.  อรรถกถา.  ๕/๓๕๕.  จุลลสุวกราชชาดก.   
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                     ภิกษุควรปรารถนานอยและสันโดษ 
        พระศาสดา       ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว        ตรัสวา 
"ทาวสักกะ    ในกาลน้ัน    ไดเปนอานนท,    พระยานกแขกเตาไดเปน 
เราเอง"   ดังน้ีแลว    ตรสัวา   " อยางนี้    ภิกษุทั้งหลาย   ชื่อวา   ความ 
เปนผูมีความปรารถนานอยน่ี  เปนแบบแผน  เปนประเพณีของเรา  ขอท่ี 
ติสสะผูมีปกติอยูในนิคม  บุตรของเรา ไดอาจารยเชนเราแลวเปนผูมีความ 
ปรารถนานอย    ไมนาอัศจรรย;   ธรรมดาภิกษุ   พึงเปนผูมีความมักนอย  
เหมือนติสสะผูมีปกติอยูในนิคม;  เพราะวา  ภิกษุเห็นปานน้ัน   เปนผูไม 
ควรเส่ือมจากมรรคและผล,        ยอมอยูในที่ใกลแหงพระนิพพานโดยแท 
ทีเดียว"   ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา 
         ๙.   อปฺปนาทรโต  ภิกฺขุ          ปนาเท  ภยทสสฺิ    วา 
             อภพฺโพ  ปริหานาย           นพฺิพานสฺเสว  สนฺติเก. 
             "ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท  มีปกติ 
             เห็นภัยในความประมาท  ไมควรเพ่ืออันเส่ือม  (จาก 
             มรรคและผล )           ต้ังอยูแลวในที่ใกลแหงพระ- 
             นิพพานทีเดียว." 
 

                                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บาทพระคาถาวา    อภพฺโพ    ปรหิานาย 
ความวา     ภิกษุผูเห็นปานนั้น ๆ  ไมควรเพ่ืออันเส่ือมจากธรรมคือสมถะ 
และวิปสสนา    หรือจากมรรคและผล    คือจะเส่ือมเสียจากคุณธรรมที่ตน 
บรรลุแลว  แมหามิได  จะไมบรรลุคุณธรรมที่ตนยังไมไดบรรลุก็หามิได.  
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          บาทพระคาถาวา    นิพฺพานสฺเสว   สนฺติเก   ความวา    ต้ังอยูใน 
ที่ใกลทีเดียวแหงกิเลสปรินิพพาน    (การดับกิเลส )    บาง    อนุปาทา- 
ปรินิพพาน  (การดับดวยหาเชื้อมิได)  บาง. 
          ในกาลจบพระคาถา      พระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม     บรรล ุ
พระอรหัต  พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว.   ชนแมเหลาอ่ืนเปนอันมาก 
ไดเปนอริยบุคคล    มีพระโสดาบันเปนตน.     เทศนามีผลมากแกมหาชน 
ดังน้ีแล.  
                   เรื่องพระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม  จบ. 
                    อัปปมาทวรรควรรณนา  จบ. 
                                        วรรคท่ี  ๒  จบ. 
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                    คาถาธรรมบท         

                              จิตตวรรค๑ที่ ๓       

                      วาดวยการฝกจิต 
[๑๓]                 ๑.  ชนผูมปีญญา  ยอมทําจิตที่ด้ินรน  กลบักลอก 
        อันบุคคลรักษาไดยาก  หามไดยาก  ใหตรง  ดุจชางศร 
        ดัดลูกศรใหตรงฉะน้ัน  จิตน้ี  (อนัพระโยคาวจร 
        ยกขึ้นจากอาลัย  คือกามคุณ  ๕ แลวซัดไปในวิปสสนา 
        กมัมัฏฐาน)  เพ่ือละบวงมาร  ยอมด้ินรนดุจปลาอัน 
        พรานเบ็ดยกขึ้นจาก  (ที่อยู)  คือน้ํา  แลวโยนไป 
        บนบก  ด้ินรนอยูฉะนั้น. 
              ๒.  การฝกจิตอันขมไดยาก       เปนธรรมชาติเร็ว 
        มักตกไปในอารมณตามความใคร  เปนการดี  (เพราะ 
        วา )  จติท่ีฝกแลว  ยอมเปนเหตุนําสุขมาให. 
              ๓.  ผูมีปญญา      พึงรักษาจิตท่ีเห็นไดแสนยาก 
        ละเอียดยิ่งนัก         มักตกไปในอารมณตามความใคร 
        (เพราะวา) จิตท่ีคุมครองไวได  เปนเหตุนําสุขมาให 
              ๔.  ชนเหลาใด  จักสํารวมจิตอันไปในท่ีไกล  เท่ียว 
        ไปดวงเดียวไมมีสรรีะ  มีถํ้าเปนที่อาศัย  ชนเหลาน้ัน 
        จะพนจากเครื่องผูกแหงมาร. 
 
๑.  วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๙  เร่ือง.  
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                ๕. ปญญายอมไมบริบรูณแกผูมีจิตไมมัน่คง  ไมรู 
         แจงซ่ึงพระสัทธรรม     มีความเลื่อมใสอันเลือ่นลอย 
         ภัย   (ความกลัว)     ยอมไมมแีกผูมีจิตอันราคะไม 
        ซมึซาบ  มีใจไมถูกโทสะตามกระทบ  ละบุญและ 
          บาปได  ต่ืนอยู. 
                ๖. (บัณฑิต)   รูจักกายนี้   อนัเปรียบดวยหมอ 
          กั้นจิตอันเปรียบดวยนคร   พึงรบมารดวยอาวุธ   คือ 
         ปญญา  พึงรักษาความชนะท่ีชนะแลว  และพึงเปนผู 
        ไมติดอยู. 
                      ๗. ไมนานหนอ   กายน้ีจักนอนทับแผนดิน  กายน้ี 
        มีวิญญาณไปปราศ  อันบุคคลท้ิงแลว   ราวกบัทอนไม 
        ไมมีประโยชนฉะนั้น. 
                  ๘.  จิตซึ่งต้ังไวผิดแลว  พึงทําเขา  (บุคคล)  นั้น 
        ใหเลวทรามย่ิงกวาความพินาศฉิบหาย  ที่โจรเห็นโจร 
         หรือคนจองเวรทํา  (แกกัน )  นัน้  (เสียอีก). 
              ๙.  มารดาบิดา   ก็หรือวาญาติเหลาอื่น  ไมพึงทํา 
         เหตุนั้น   (ใหได)   แตจิตอันต้ังไวชอบแลว  พึงทํา 
         เขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้น. 
                                   จบจิตตวรรคท่ี  ๓  
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           ๓. จิตตวรรควรรณนา 
 

            ๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ [๒๔]         

                     ขอความเบือ้งตน 
        พระศาสดา      เมื่อประทับอยูที่ภูเขาชื่อจาลิกา      ทรงปรารภทาน 
พระเมฆิยะ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา    "ผนฺทน  จปล  จิตฺต"  เปนตน. 
 

           พระเมฆิยะถูกวิตกครอบงํา 
        เมฆิยสตูร๑ทั้งหมด    บัณฑิตพึง   ( แสดง)   ใหพิสดาร   เพ่ือให 
เรื่องแหงพระเมฆิยเถระน้ันแจมแจง.    ก็พระศาสดาตรัสเรียกพระเมฆิยเถระ 
ผูไมสามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวันนั้นได   เพราะความท่ีทาน 
ถูกวิตก ๓ อยางครอบงํามาแลว   ตรสัวา  "เมฆิยะ เธอละทิ้งเราผูออนวอน 
อยูวา  ' เมฆิยะ  เราเปนผู ๆ เดียว,  เธอจงรอคอย   จนกวาภิกษุบางรูป 
แมอ่ืนจะปรากฏ '   ดังนี้    (ไวใหอยูแต )    ผูเดียว   ไปอยู    (ชือ่วา) 
ทํากรรมอันหนักยิ่ง.   ข้ึนชื่อวาภิกษุ   ไมควรเปนธรรมชาติ   (แลนไป) 
เร็ว,    การยังจิตนั้นใหเปนไปในอํานาจของตน    ยอมควร"   ดังน้ีแลว 
จึงไดทรงภาษิตพระคาถา  ๒  พระคาถาเหลาน้ีวา 
        ผนฺทน   จปล  จิตฺต    ทุรกฺข   ทนฺุนิวารย         
        อุชุ   กโรติ  เมธาว ี     อุสุกาโรว   เตชน 
 
๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/ ๑๒๓.  
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        วาริโชว  ถเล  ขิตฺโต         โอกโมกตอุพฺภโต 
        ปริผนฺทติท   จิตฺต              มารเธยฺย  ปหาตเว  ฯ 
             " ชนผูมีปญญายอมทําจิตที่ด้ินรน  กลบักลอก 
        อันบุคคลรักษาไดยาก   หามไดยาก  ใหตรง  ดุจ 
        ชางศรดัดลูกศรใหตรงฉะน้ัน    จิตนี้  (อันพระ- 
        โยคาจรยกขึ้นจากอาลัย    คือกามคุณ  ๕   แลว         
        ซัดไปในวิปสสนากัมมัฏฐาน)  เพื่อละบวงมาร 
        ยอมด้ินรน     ดุจปลาอันพรานเบ็ด    ยกขึ้นจาก 
        (ที่อยู)   คือน้ํา  แลวโยนไปบนบก  ด้ินรนอยู 
        ฉะนั้น." 
 

                             แกอรรถ 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  ผนฺทน   คือด้ินรนอยูในอารมณทั้งหลาย 
มีรูปเปนตน. 
         บทวา   จปล   ความวา   ไมดํารงอยูในอารมณเดียวได    เหมือน 
ทารกในบานผูไมนิ่งอยูดวยอิริยาบถหนึ่งฉะ.นั้น  จึงชื่อวา  กลบักลอก. 
         บทวา จิตฺต  ไดแก  วิญญาณ.   กวิ็ญญาณนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา  "จิต"   เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรดวยภูมิ   วัตถุ    อารมณ 
และวิถีจิตมีกิริยาจิตเปนตน. 
         บทวา  ทุรกฺข   ความวา   ชื่อวา   อันบุคคลรักษาไดยาก   เพราะ 
ต้ังไวไดยากในอารมณอันเปนที่สบายอารมณหน่ึงนั่นแล   เหมือนโคท่ีคอย 
เค้ียวกินขาวกลาในนา  อันคับค่ังไปดวยขาวกลาฉะนั้น.  
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         บทวา  ทุนฺนิวารย   ความวา  ชื่อวา  อันบุคคลหามไดยาก  เพราะ 
เปนธรรมชาติที่รักษาไดยาก   เพ่ือจะหาม   (กัน)   จิตอันไปอยูสูวิสภา- 
คารมณ.                                                           
         สองบทวา  อุสุกาโรว    เตชน  ความวา  นายชางศร  นําเอาทอน 
ไมทอนหนึ่งมาจากปาแลว   ทําไมใหมีเปลือก   (ปอกเปลือกออก)   แลว 
ทาดวยนํ้าขาวและน้ํามัน     ลนที่กระเบ้ืองถานเพลิง     ดัดที่งามไมทําให 
หายคดคือใหตรง    ใหเปนของควรท่ีจะยิงขนทรายได.    ก็แลครั้นทําแลว 
จึงแสดงศิลปะแดพระราชาและราชมหาอํามาตย   ยอมไดสักการะและความ 
นับถือเปนอันมาก  ชื่อฉันใด,  บุรุษผูมีปญญา   คือผูฉลาด  ไดแกผูรูแจง 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   (คือ)   ทําจิตนี้    อันมีสภาพดิ้นรนเปนตน     ให 
หมดเปลือก    คือใหปราศจากกิเลสที่หยาบดวยอํานาจธุดงค    และการอยู 
ในปา  แลวชโลมดวยยางคือศรัทธา  ลนดวยความเพียรอันเปนไปทางกาย 
และเปนไปทางจิต      ดดัที่งามคือสมถะและวิปสสนาทําใหตรงคือมิใหคด 
ไดแกใหสิ้นพยศ,      ก็แลครั้นทําแลวพิจารณาสังขารทั้งหลาย      ทําลาย 
กองอวิชชาใหญไดแลว     ทําคุณวิเศษน้ี    คือ   วิช๑ชา  ๓    อภิญญา๒  ๖ 
โลกุตรธรรม๓   ๙   ใหอยูในเง้ือมมือทีเดียว     ยอมไดความเปนทักขิไณย- 
 บุคคลผูเลิศ.                            
                                               
๑.  วิชชา ๓ คือปุพเพนวิาสานุสสติญาณ  รูจักระลึกชาตไิด ๑ จุตูปปาตญาณ  รูจักกําหนดจตุ ิ
และเกดิของสัตวท้ังหลาย ๑ อาสวักขยญาณ  รูจักทําอาสวะใหส้ินไป ๑. 
๒. อภิญญา  ๖ คือ อิทธิวิธิ  แสดงฤทธ์ิ ๑ ทิพโสต  หูทิพย  ๑  เจโตปริยญาณ  รูจักกําหนด 
ใจผูอ่ืนได ๑  ปุพเพนวิาสานุสสติ  ระลึกชาติได ๑ ทิพยจกัขุ  ตาทิพย ๑ อาสวักขยญาณ  รูจัก 
ทําอาสวะใหส้ินไป ๑.  ๓. โลกุตรธรรม  ๙ คือ มรรค ๔ ผล   ๔ นิพพาน  ๑.  
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          บทวา   วาริโชว   แปลวา   ดุจปลา.    สองบทวา    ถเล   ขิตฺโต 
ไดแก  อันพรานเบ็ดซัดไปบนบก    ดวยมือ    เทา    หรือดวยเครื่องดัก 
มีตาขายเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง.  
          พึงทราบวินิจฉัยในบาทพระคาถาวา   โอกโมกตอุพฺภโต  (ดังตอ 
ไปน้ี ):-                                                  
          น้ํา  ชือ่วา  โอกะ  (ได)  ในคําน้ีวา   "ภิกษุชาวเมืองปาฐา   ม ี
จีวรชุมดวยนํ้า      ไดมาสูเมืองสาวัตถี     เพ่ือประสงคจะเฝาพระศาสดา๑." 
อาลัย   ชื่อวา   โอกะ   (ได )   ในคําน้ีวา   "มุนีละอาลัยแลว  ไมติดที่ 
อยู.๒"  แมคําท้ังสองก็ยอมไดในบาทพระคาถาน้ี.  ในบทวา  โอกโมกโต 
นี้   มีเนื้อความ   (อยาง)   นี้วา   " จากท่ีอยูคือนํ้า   คือจากอาลัยกลาว 
คือนํ้า,"  บทวา  อุพฺภโต  แปลวา  อันพรานเบ็ดยกข้ึนแลว. 
          บาทพระคาถาวา  ปริผนฺทติท   จิตฺต   ความวา   จิตนี้    คือท่ียินดี 
แลวในอาลัยคือกามคุณ   ๕    อันพระโยคาวจรยกข้ึนแลวจากอาลัย    คือ 
กามคุณ ๕ นั้น    ซัดไปในวิปสสนากัมมัฏฐาน     เผาดวยความเพียรอัน 
เปนไปทางกายและเปนไปทางจิต  เพ่ือละวัฏฏะ  กลาวคือ  บวงมาร   ยอม 
ดิ้นรน    คือยอมไมอาจต้ังอยูในวิปสสนากัมมัฏฐานน้ันได,    เหมือนอยาง 
ปลานั้นอันพรานเบ็ดยกข้ึนจากอาลัยคือนํ้าแลวโยนไปบนบก  เมื่อไมไดน้ํา 
ยอมด้ินในฉะนั้น.  แมเมือ่เปนอยางนี้  บุคคลผูมีปญญา  ไมทอดธุระ  ยอม 
ทําจิตนั้นใหตรง  คือใหควรแกการงาน  โดยนัยทีก่ลาวแลวน่ันแล. 
          อีกนัยหนึ่ง     จิตน้ี   คือท่ีละบวงมารลือกิเลสวัฏไมได    ต้ังอยูยอม 
ดิ้นรนดุจปลาน้ันฉะนั้น,    เพราะฉะนั้น  พระโยคาวจรควรละบวงมารเสีย 
 
๑.  วิ.  มหาวรรค.  ภาค  ๒.  ๕/๑๓๕-๖.  ๒.  สัง.  ขันธ.  ๑๗/ ๑๒.  
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คือควรละบวงมารกลาวคือกิเลสวัฏอันเปนเหตุดิ้นรนแหงจิตน้ัน    ดังน้ีแล. 
         ในกาลจบคาถา    พระเมฆิยเถระ     ไดต้ังอยูในพระโสดาปตติผล. 
ชนแมพวกอ่ืนเปนอันมาก    ก็ไดเปนอริยบุคคล    มีพระโสดาบันเปนตน 
ดังน้ีแล. 
                                เรื่องพระเมฆิยเถระ  จบ.          
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        ๒. เรือ่งภิกษุรูปใดรูปหน่ึง [๒๕] 
                ขอความเบือ้งตน 
          พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภภิกษุรูปใด 
รูปหน่ึง   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา "ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน"  เปนตน. 
 

            อุบาสิกาจัดที่อยูถวายภิกษุ  ๖๐ ป 
          ไดยินวา   ไดมีบานตําบลหน่ึง   ชื่อมาติกคาม    ใกลเชิงเขา    ใน 
แวนแควนของพระเจาโกศล.    ภายหลังวันหน่ึง   ภิกษุประมาณ  ๖๐  รูป 
ทูลอาราธนาใหตรัสบอกพระกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต      ในสํานักของ 
พระศาสดาแลว   ไปสูบานนั้น    เขาไปเพ่ือบิณฑบาต.    ลําดับนั้นเจาของ 
บานน้ันชื่อมาติกะใด    มารดาของเจาของบานน้ัน    เห็นภิกษุเหลาน้ันแลว 
นิมนตใหนั่งในเรือน      จึงอังคาสดวยขาวยาคูและภัตอันมีรสเลิศตาง   ๆ 
ถามวา  "พวกทานประสงคจะไป  ณ  ที่ไหน ?  เจาขา."   ภิกษุเหลาน้ัน 
บอกวา  " พวกฉันมีความประสงคจะไปสูที่ตามความผาสุก  มหาอุบาสิกา." 
นางทราบวา    " พระผูเปนเจาท้ังหลาย  ชะรอยจะแสวงหาสถานท่ีสําหรับ 
จําพรรษา  จึงหมอบลงที่ใกลเทาแลวกลาววา   " ถาพระผูเปนเจาท้ังหลาย  
จักอยูในที่นี้ตลอด  ๓   เดือนน้ีไซร,   ดิฉันจักรับสรณะ  ๓     ศีล  ๕ 
(และ)    ทําอุโบสถกรรม."    ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันวา   " เราทั้งหลาย  
เมื่ออาศัยอุบาสิกาน้ี       ไมมีความลําบากดวยภิกษา      จักสามารถทําการ  
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สลัดออกจากภพได"     ดังน้ี     แลวจึงรับคํา.    นางไดชําระวิหารอันเปน 
ที่อยูถวายแกภิกษุเหลาน้ัน. 
 

             ภิกษุ ๖๐ รูปทํากติกากัน 
          ภิกษุเหลาน้ันเมื่ออยูในที่นั้น   วันหน่ึง  ไดประชุมกันแลวตักเตือน 
กันและกันวา    " ผูมีอายุ     พวกเราไมควรประพฤติโดยความประมาท 
เพราะวามหานรก๑ ๘  ขุม    มีประตูเปด     (คอยทา)     พวกเราเหมือน 
อยางเรือนของตนทีเดียว.      ก็แลพวกเราไดเรียนพระกัมมัฏฐานในสํานัก 
ของพระพุทธเจาผูยังทรงพระชนมอยูแลวจึงมา.     ก็ธรรมดาพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   อันใคร ๆ ผูโออวด   แมเที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไมสามารถ 
ใหทรงโปรดปรานได.  (แต )  บุคคลผูมีอัธยาศัยเปนปกติเทานั้น  สามารถ 
ใหทรงโปรดปรานได    ทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด.    พวกเรา 
ไมควรยืน   ไมควรน่ังในท่ีแหงเดียวกัน   ๒ รูป  แตวาในกาลเปนที่บํารุง 
พระเถระในเวลาเย็นแล       และในกาลเปนที่ภิกษาจารในเวลาเชาเทาน้ัน 
พวกเราจักรวมกัน,     (แต)     ในกาลที่เหลือจักไมอยูรวมกัน  ๒  รูป. 
ก็อีกอยางหน่ึงแล    เมื่อภิกษุผูไมมีความผาสุกมาตีระฆังในทามกลางวิหาร 
ข้ึนแลว   พวกเราจึงจักมาตามสัญญาแหงระฆังแลว  ทํายาใหแกภิกษุนั้น." 
 

             ภิกษุมาประชุมกันดวยเสียงระฆัง 
          เมื่อภิกษุเหลาน้ันทํากติกากันอยางนี้อยู,      วันหน่ึงอุบาสิกาน้ันให 
บุคคลถือเภสัชทั้งหลาย     มีเนยใสและนํ้าออยเปนตน       อันชนท้ังหลาย  
 
๑.  มหานรก  ๘  ขุม  คือ  ๑.  สัญชีวะ.  ๒  กาลสุตะ.  ๓. สังฆาฏะ.  ๔. โรรุวะ.  ๕. มหาโรรุวะ. 
๖.  ตปะ.   ๗.  มหาตาปะ.   ๘.  อเวจี.           
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มีทาสและกรรมกรเปนตน  แวดลอมเดินไปสูวิหารน้ันในเวลาเย็น  ไมเห็น 
ภิกษุทั้งหลายในทามกลางวิหารแลว   จึงถามพวกบุรุษวา     " พระผูเปนเจา 
ทั้งหลาย  ไปเสีย  ณ ที่ไหนหนอแล ?"  เมื่อพวกเขาบอกวา   "แมคุณ 
พระผูเปนเจาท้ังหลายจักเปนผูนั่งอยูในท่ีพักกลางคืน  และที่พักกลางวัน 
ของตน ๆ  (เทาน้ัน)"  จึงกลาว  (ตอไป)  วา   "ฉันทําอยางไร 
เลาหนอ  จึงจักสามารถพบ  (พวกพระผูเปนเจา)  ได." 
          ลําดับนั้น  มนุษยทัง้หลายท่ีรูกติกวัตรของภิกษุสงฆ  จึงบอกกะ 
อุบาสิกาน้ันวา  "คุณแม  พระผูเปนเจาท้ังหลายจักประชุมกัน  ในเมื่อ 
บุคคลมาตีระฆัง."  นางจึงใหตีระฆัง  ภิกษุทั้งหลายไดยินเสียงระฆังแลว 
ออกจากท่ีของตน ๆ  ดวยสําคัญวา  " ภิกษุบางรูปจักไมมีความผาสุก," 
จึงประชุมกันในทามกลางวิหาร.  ภิกษุชื่อวา  เดินมาโดยทางเดียวกันแม 
๒ รูป  ยอมไมมี. 
 

                   อุบาสิกาเจริญสมณธรรมตามที่ภิกษุบอก 
          อุบาสิกาเห็นภิกษุรูปหน่ึง ๆ  เทาน้ันเดินมาจากท่ีแหงหน่ึง ๆ จึง 
คิดวา  "(ชะรอย)  พระผูเปนเจาผูเปนบุตรของเราจักทําความทะเลาะ 
วิวาทแกกันและกัน"  ดังน้ีแลว  ไหวภิกษุสงฆกลาววา  "ทานผูเจริญ 
ทานท้ังหลายไดทําความทะเลาะกันหรือ ?" 
          ภิกษุทัง้หลายกลาววา  " พวกฉันหาไดทําความทะเลาะวิวาทกันไม 
มหาอุบาสิกา." 
          อุบาสิกา.  ทานผูเจริญ  ถาพวกทานไมมีความทะเลาะวิวาทกันไซร, 
เมื่อเปนเชนน้ัน  เหตุไรพวกทานจึงไมมา  เหมือนเมื่อมาสูเรือนของดิฉัน  
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มาโดยรวมกันทั้งหมด,  (นี่กลับ)  มาทีละองค ๆ  จากท่ีแหงหน่ึง ๆ. 
        ภิกษุ.  มหาอุบาสิกา  พวกฉันนั่งทําสมณธรรมในท่ีแหงหน่ึง ๆ. 
        อุบาสิกา.  พอคุณท้ังหลาย  ชื่อวาสมณธรรมน้ันคืออะไร ? 
        ภิกษุ.    มหาอุบาสิกา    พวกฉันทําการสาธยายอาการ ๓๒  เริ่มต้ัง 
ซึ่งความส้ินและความเสื่อมในอัตภาพอยู. 
        อุบาสิกา.   ทานเจาขา   การทําการสาธยายอาการ๑   ๓๒  และการเริ่ม 
ต้ังความส้ินความเส่ือมในอัตภาพ   ยอมสมควรแกพวกทานเทาน้ัน   หรือ 
ยอมสมควรแกพวกดิฉันดวยเลา ? 
        ภิกษุ.  มหาอุบาสิกา   ธรรมน้ี  อันพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงหาม 
แกใคร  ๆ. 
        อุบาสิกา.    ถาอยางนั้น    ขอพวกทานจงใหอาการ  ๓๒ และขอจง 
บอกการเริ่มต้ังซ่ึงความส้ินและความเส่ือมในอัตภาพ  แกดิฉันบาง. 
        ภิกษุ.  มหาอุบาสิกา  ถาอยางนั้น  ทานจงเรียนเอา.  แลวใหเรียน 
เอาท้ังหมด. 
 

         อุบาสิกาบรรลุมรรค  ๓  ผล ๓ กอนภิกษุ 
        จําเดิมแตนั้น  อุบาสิกาน้ันก็ไดทําการสาธยายซึ่งอาการ ๓๒ (และ) 
เริ่มต้ังไวซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไปในตน  ไดบรรลุมรรค  ๓ ผล ๓ 
กอนกวาภิกษุเหลาน้ันทีเดียว.   ปฏิสมัภิทา  ๔ และโลกิยอภิญญา    ไดมา 
 
๑.  คือ ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยือ่ในกระดูก  มาม  หัวใจ  ตับ  พังผืด 
ไต  ปอด  ไสใหญ  ไสนอย  อาหารใหม  อาหารเกา ดี  เสลด  หนอง เลือด  เหง่ือ  มันขน 
น้ําตา น้ํามันเหลว  น้ําลาย  น้ํามูก   ไขขอ  มูตร  ถาเติมมัตถลุงคัง  มันสมองเขาดวย  เปน  ๓๒ 
ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค.  
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ถึงแกอุบาสิกาน้ันโดยมรรคนั่นแล.     นางออกจากสุขอันเกิดแตมรรคและ 
ผลแลว   ตรวจดูดวยทิพยจักษุใครครวญอยูวา   " เม่ือไรหนอแล ?  พระผู 
เปนเจาผูเปนบุตรของเราจึงจักบรรลุธรรมน้ี "   แลวรําพึง   (ตอไป )  วา 
" พระผูเปนเจาเหลาน้ีทั้งหมด  ยังมีราคะ   ยังมีโทสะ  ยังมีโมหะ,  พระผู 
เปนเจาเหลานั้นมิไดมีคุณธรรมแมสกัวาฌานและวิปสสนาเลย  อุปนิสัยแหง 
พระอรหัตของพระผูเปนเจาผูบุตรของเรา  มีอยูหรือไมหนอ ?"   เห็นวา 
"มี"   ดังน้ีแลว  จึงรําพึง   ( ตอไป )   วา    " เสนาสนะเปนที่สบาย   จะมี 
หรือไมมีหนอ ?"  เห็นแมเสนาสนะเปนที่สบายแลว   จึงรําพึง    ( ตอไป  
อีก)  วา  "พระผูเปนเจาท้ังหลายของเรายังไมไดบุคคลเปนที่สบายหรือ 
หนอ ?    เห็นแมบุคคลเปนที่สบายแลว    จึงใครครวญอยูวา   " พระผู 
เปนเจาท้ังหลายยังไมไดอาหารเปนที่สบายหรือหนอ ?"        กไ็ดเห็นวา 
อาหารเปนที่สบายยังไมมีแกพวกเธอ."  จําเดิมแตนั้นมา  ก็จัดแจงขาวยาคู๑   
อันมีอยางตาง  ๆ   และของขบเค้ียวเปนอเนกประการ      และโภชนะมีรส 
ตาง ๆ อันเลิศแลว  นิมนตภิกษุทั้งหลายใหนั่งแลว  จึงถวายนาทักษิโณทก๒  

แลว    มอบถวายดวยคําวา    " ทานผูเจริญ     พวกทานชอบใจสิ่งใด ๆ 
ขอจงถือเอาส่ิงน้ัน  ๆ  ฉันเถิด." 
         ภิกษุเหลาน้ัน    รับเอาวัตถุทั้งหลายมีขาวยาคูเปนตนแลว   บริโภค 
ตามความชอบใจ. 
 
๑.แปลตามพยญัชนะวา......ยงัขาวยาคูมีอยางตาง ๆ ดวย ยงัของเค้ียวมีประการมิใชนอยดวย 
ยังโภชนะมีรสอันเลิศตาง ๆ ดวย ใหถึงพรอมแลว. 
๒.  แปลวา น้ําเพื่อทักษณิา. 
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                            ภิกษุ  ๖๐ รูปบรรลุพระอรหัต 
         เมื่อภิกษุเหลาน้ันไดอาหารอันเปนที่สบาย   จิตก็เปนธรรมชาติ   ม ี
อารมณเดียว   ( แนวแน ).   พวกเธอมีจิตแนวแนเจริญวิปสสนา   ตอกาล 
ไมนานนัก  ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  แลวคิดวา 
" นาขอบคุณ !     มหาอุบาสิกาเปนที่พ่ึงของพวกเรา;     ถาพวกเราไมได 
อาหารอันเปนที่สบายแลวไซร,   การแทงตลอดมรรคและผล   คงจักไมได 
มีแกพวกเรา  ( เปนแน );   บัดนี้    พวกเราอยูจําพรรษาปวารณาแลว   จัก 
ไปสูสํานักของพระศาสดา." 
         พวกเธออําลามหาอุบาสิกาวา     " พวกฉันใครจะเฝาพระศาสดา." 
มหาอุบาสิกากลาววา     " ดีแลวพระผูเปนเจาท้ังหลาย  "     แลวตามไปสง 
ภิกษุเหลาน้ัน,  กลาวคําอันเปนที่รักเปนอันมากวา  " ขอทานท้ังหลาย  พึง 
(มา)   เยี่ยมดฉัินแมอีก"   ดังน้ีเปนตน   แลวจึงกลับ. 
 

               พระศาสดาตรัสถามสุขทุกขกะภิกษุเหลาน้ัน 
         ฝายภิกษุเหลาน้ันแล   ถึงเมืองสาวัตถีแลว    ถวายบังคมพระศาสดา 
แลว    นั่ง  ณ ที่ควรขางหน่ึง    อันพระศาสดาตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย 
(สรีรยนตมีจักร ๔  มีทวาร ๙)  พวกเธอพออดทนไดดอกหรือ ? พวก 
เธอพอยังอัตภาพใหเปนไปไดดอกหรือ ?    อน่ึง    พวกเธอไมลําบากดวย 
บิณฑบาตหรือ ?"     จึงกราบทูลวา   " พออดทนไดพระเจาขา    พอยัง 
อัตภาพใหเปนไปได    พระเจาขา,     อน่ึง    ขาพระองคทั้งหลาย    มิได 
ลําบากดวยบิณฑบาตเลย,      เพราะวาอุบาสิกาคนหนึ่ง      ชื่อมาติกมาตา 
ทราบวาระจิตของพวกขาพระองค.  เมื่อพวกขาพระองคคิดวา   ' ไฉนหนอ  
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มหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็นปานน้ีเพ่ือพวกเรา.'    (นาง)   ก ็
ไดจัดแจงอาหารถวายตามท่ีพวกขาพระองคคิดแลว"   ดังน้ีแลว    ก็กลาว 
สรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกาน้ัน. 
 

                    อุบาสิกาจักของถวายตามที่ภิกษุตองการ 
         ภิกษุรปูใดรูปหน่ึง    สดับถอยคําสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกาน้ัน 
แลว   เปนผูใครจะไปในที่นั้น    เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา 
แลว   ทูลลาพระศาสดาวา      " ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคจักไปยัง 
บานน้ัน"  แลวออกจากพระเชตวัน    ถึงบานน้ันโดยลําดับ     ในวันที่ตน 
เขาไปสูวิหาร   คิดวา  " เขาเลาลือวา   อุบาสิกาน้ี     ยอมรูถึงเหตุอันบุคคล 
อ่ืนคิดแลว ๆ.     ก็เราเหน็ดเหน่ือยแลวในหนทางจักไมสามารถกวาดวิหาร 
ได,   ไฉนหนอ   อุบาสิกานี้จะพึงสงคนผูชําระวิหารมาเพ่ือเรา." 
          อุบาสิกาน่ังในเรือนนั่นเองรําพึงอยู   ทราบความนั้นแลว   จึงสงคน 
ไป   ดวยคําวา " เจาจงไป,   ชําระวิหารแลวจึงมา." 
          ฝายภิกษุนอกน้ีอยากด่ืมน้ํา    จึงคิดวา   " ไฉนหนอ   อุบาสิกาน้ี  
จะพึงทํานํ้าด่ืมละลายน้ําตาลกรวดสงมาใหแกเรา."   อุบาสิกาก็ไดสงนํ้าน้ัน 
ไปให.  เธอคิด   (อีก)  วา   " ขออุบาสิกา   จงสงขาวยาคูมีรสสนิทและ 
แกงออมมาเพ่ือเรา  ในวันพรุงน้ีแตเชาตรูเถิด."  อุบาสิกาก็ไดทําอยางนั้น. 
ภิกษุนั้นดื่มขาวยาคูแลว   คิดวา  " ไฉนหนอ   อุบาสิกาพึงสงของขบเค้ียว 
เห็นปานน้ีมาเพ่ือเรา."   อุบาสิกาก็ไดสงของเค้ียวแมนั้นไปแลว   เธอคิดวา 
" อุบาสิกาน้ีสงวัตถุที่เราคิดแลว  ๆ ทกุ ๆ  สิ่งมา ;  เราอยากจะพบอุบาสิกา 
นั่น,  ไฉนหนอ  นางพึงใหคนถือโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ เพ่ือเรา   มาดวย  
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ตนเองทีเดียว."   อุบาสิกาคิดวา   " ภิกษุผูบุตรของเราประสงคจะเห็นเรา 
หวังการไปของเราอยู,"   ดังน้ีแลว   จึงใหคนถือโภชนะไปสูวิหารแลวได 
ถวายแกภิกษุนั้น. 
         ภิกษุนั้นทําภัตกิจแลว   ถามวา  " มหาอุบาสิกา  ทานหรือ ? ชื่อวา 
มาจิกมาตา." 
         อุบาสิกา.  ถูกแลว  พอ. 
         ภิกษุ.  อุบาสิกา  ทานทราบจิตของคนอ่ืนหรือ ? 
         อุบาสิกา.  ถามดิฉันทําไม ?  พอ. 
         ภิกษุ.  ทานไดทําวัตถุทุก ๆ สิ่งท่ีฉันคิดแลวๆ,   เพราะฉะนั้น  ฉัน 
จึงถามทาน. 
         อุบาสิกา.  พอ  ภิกษุที่รูจิตของคนอื่น  ก็มีมาก. 
         ภิกษุ.  ฉันไมไดถามถึงคนอ่ืน,  ถาม (เฉพาะตัว)  ทานอุบาสิกา. 
         แมเปนอยางนั้น  อุบาสิกาก็มิไดบอก  (ตรง ๆ)  วา  " ดิฉันรูจิต 
ของคนอ่ืน "    (กลับ)  กลาววา   " ลูกเอย     ธรรมดาคนท้ังหลายผูรูจิต  
ของคนอ่ืน  ยอมทําอยางน้ันได." 
 

           ภิกษุลาอุบาสิกากลับไปเฝาพระศาสดา 
         ภิกษุนั้นคิดวา  "กรรมนี้หนักหนอ,  ธรรมดาปุถุชน   ยอมคิดถึง 
อารมณอันงามบาง    ไมงามบาง;    ถาเราจักคิดสิ่งอันไมสมควรแลวไซร, 
อุบาสิกาน้ี   ก็พึงยังเราใหถึงซ่ึงประการอันแปลก   เหมือนจับโจรท่ีมวยผม 
พรอมดวยของกลางฉะน้ัน;    เราควรหนีไปเสียจากท่ีนี้"      แลวกลาววา 
" อุบาสิกา  ฉันจักลาไปละ."  
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         อุบาสิกา.  ทานจักไปที่ไหน ?  พระผูเปนเจา. 
         ภิกษุ.  ฉันจักไปสูสํานักพระศาสดา  อุบาสิกา. 
         อุบาสิกา.  ขอทานจงอยูในที่นี้กอนเถิด  เจาขา. 
         ภิกษุนั้นกลาววา  " ฉันจักไมอยู  อุบาสิกา  จักตองไปอยางแนนอน" 
แลวไดเดินออก  ( จากท่ีนั้น )  ไปสูสํานักของพระศาสดา. 
 

                 พระศาสดาแนะใหรักษาจิตอยางเดียว 
         ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสถามเธอวา   " ภิกษุ    เธออยูในที่นั้น 
ไมไดหรือ ?" 
         ภิกษุ.   เปนอยางนั้น      พระเจาขา     ขาพระองคไมสามารถอยูใน 
ที่นั้นได. 
         พระศาสดา.  เพราะเหตุไร ?  ภิกษุ. 
         ภิกษุ.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ( เพราะวา)    อุบาสิกาน้ัน    ยอม 
รูถึงเรื่องอันคนอ่ืนคิดแลว ๆ  ทุกประการ,   ขาพระองคคิดวา  " ก็ธรรมดา 
ปุถุชน  ยอมคิดอารมณอันงามบาง  ไมงามบาง;   ถาเราจักคิดส่ิงบางอยาง 
อันไมสมควรแลวไซร,  อุบาสิกาน้ัน   ก็จักยังเราใหถึงซ่ึงประการอันแปลก 
เหมือนจับโจรท่ีมวยผมพรอมท้ังของกลางฉะนั้น"  ดังน้ีแลวจึงไดมา. 
         พระศาสดา.  ภิกษุ  เธอควรอยูในที่นั้นแหละ. 
         ภิกษุ.  ขาพระองคไมสามารถ    พระเจาขา    ขาพระองคจักอยูใน 
ที่นั้นไมได. 
         พระศาสดา.   ภิกษุ   ถาอยางนั้น    เธอจักอาจรักษาสิ่งหนึ่งเทาน้ัน 
ไดไหม ?  
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         ภิกษุ.  รักษาอะไร ?   พระเจาขา. 
         พระศาสดา  ตรัสวา   " เธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละ  ธรรมดา 
จิตน้ีบุคคลรักษาไดยาก,   เธอจงขมจิตของเธอไวใหได  อยาคิดถึงอารมณ 
อะไร ๆ อยางอ่ืน,    ธรรมดาจิตอันบุคคลขมไดยาก"     ดังน้ีแลวจึงตรัส 
พระคาถานี้วา 
         ๒.  ทนฺุนิคฺคหสฺส  ลหุโน         ยตฺถ  กามนิปาติโน 
            จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ        จิตฺต  ทนฺต  สขุาวห. 
            "การฝกจิตอันขมไดยาก    เปนธรรมดาเรว็ 
            มักตกไปในอารมณตามความใคร  เปนการดี  (เพราะ 
            วา )  จิตท่ีฝกแลว  ยอมเปนเหตุนําสุขมาให. 
 

                       แกอรรถ 
         บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหในพระคาถานั้น  (ดังตอไปนี้). ธรรมดา 
จิตน้ี  อันบุคคลยอมขมไดโดยยาก  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ทนฺุนิคฺคห. 
         จิตน้ียอมเกิดและดับเร็ว    เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา   ลห ุ ซึ่งจิต 
อันขมไดยาก   อันเกิดและดับเร็วน้ัน. 
         บาทพระคาถาวา ยตฺถ  กามนิปาติโน  ความวา  มักตกไปใน 
อารมณใดอารมณหน่ึงนั่นแล.    จริงอยู    จิตน้ี    ยอมไมรูจักฐานะอันตน 
ควรได  หรือฐานะอันไมควรได, ฐานะอันสมควรหรือฐานะอันไมสมควร 
ยอมไมพิจารณาดูชาติ   ไมพิจารณาดูโคตร  ไมพิจารณาดูวัย;   ยอมตกไป 
ในอารมณที่ตนปรารถนาอยางเดียว.    เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  
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จึงตรัสวา  " มักตกไปในอารมณตามความใคร." 
        การฝกจิตเห็นปานน้ีนั้น  เปนการดี  คือความท่ีจิตอันบุคคลฝกฝน 
ดวยอริยมรรค๑ ๔    ไดแก  ความที่จิตอันบุคคลทําแลวโดยประการท่ีจิตสิ้น 
พยศได  เปนการดี. 
        ถามวา   " เพราะเหตุไร ? " 
        แกวา  " เพราะวา  จิตน้ีอันบุคคลฝกแลว    ยอมเปนเหตุนําสุขมา 
ให  คือวา  จิตที่บุคคลฝกแลว  ไดแกทําใหสิ้นพยศ   ยอมนํามาซึ่งความ  
สุขอันเกิดแตมรรคผล  และสุขคือพระนิพพานอันเปนปรมัตถ." 
        ในกาลจบเทศนา  บริษัทที่มาประชุมกันเปนอันมาก   ไดเปนอริย- 
บุคคลมีพระโสดาบันเปนตน,   เทศนาสําเร็จประโยชนแกมหาชนแลว.     
 

            ภิกษุนั้นกลับไปสูมาติกคามอีก 
        พระศาสดาครั้นประทานโอวาทน้ีแกภิกษุนั้นแลว   จึงทรงสงไปดวย 
พระดํารัสวา   " ไปเถิด    ภิกษุ      เธออยาคิดอะไรๆ   อยางอ่ืน    จง 
อยูในที่นั้นนั่นแหละ."  ภิกษุนั้นไดพระโอวาทจากสํานักของพระศาสดา 
แลว    จึงไดไป    (อยู )    ในท่ีนั้น,    ไมไดคิดอะไร ๆ  ทีช่วนใหคิด 
ภายนอกเลย. 
        ฝายมหาอุบาสิกา    เม่ือตรวจดูดวยทิพยจักษุ   ก็เห็นพระเถระแลว 
กําหนด  (รู)  ดวยญาณของตนนั่นแลวา   " บัดนี้    ภิกษุผูบุตรของเรา 
ไดอาจารยใหโอวาทแลวจึงกลับมาอีก "     แลวไดจัดแจงอาหารอันเปนที่ 
สบายถวายแกพระเถระนั้น. 
 
๑. อริยมรรค  ๔  คือ  โสดาปตติมรรค ๑  สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค ๑ อรหัต- 
มรรค ๑   
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         พระเถระบรรลุพระอรหัตและระลึกชาติได 
        พระเถระนั้นไดโภชนะอันเปนที่สบายแลว  โดย  ๒-๓ วันเทาน้ัน 
ก็ไดบรรลุพระอรหัต      ยับยั้งอยูดวยความสุขอันเกิดแตมรรคและผลคิดวา 
" นาขอบใจ  มหาอุบาสิกาไดเปนที่พ่ึงของเราแลว    เราอาศัยมหาอุบาสิกา 
นี้   จึงถึงซ่ึงการแลนออกจากภพได,   แลวใครครวญอยูวา   มหาอุบาสิกา 
นี้ไดเปนที่พ่ึงของเราในอัตภาพนี้กอน,       ก็เม่ือเราทองเที่ยวอยูในสงสาร 
มหาอุบาสิกานี้เคยเปนที่พ่ึงในอัตภาพแมอ่ืน ๆ หรือไม ?       แลวจึงตาม 
ระลึกไปตลอด ๙๙  อัตภาพ.   
        แมมหาอุบาสิกาน้ัน    ก็เปนนางบาทบริจาริกา    (ภริยา)    ของ 
พระเถระนั้นใน  ๙๙ อัตภาพ   เปนผูมีจิตปฏิพัทธในชายเหลาอ่ืน   จึงให 
ปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิต. 
        พระเถระครั้นเห็นโทษของมหาอุบาสิกาน้ันเพียงเทาน้ีแลว  จึงคิดวา 
" นาสังเวช  มหาอุบาสิกานี้ไดทํากรรมหนักมาแลว." 
 

    อุบาสิกาใครครวญดูบรรพชิตกิจของพระเถระ 
        ฝายมหาอุบาสิกาน่ังในเรือนน่ันเอง  พลางใครครวญวา   " กิจแหง 
บรรพชิตของภิกษุผูบุตรของเรา  ถึงท่ีสุดแลว   หรอืยังหนอ ?"   ทราบวา 
พระเถระนั้นบรรลุพระอรหัตแลว     จึงใครครวญยิ่งข้ึนไป      ก็ทราบวา 
" ภิกษุผูบุตรของเราบรรลุพระอรหัตแลว  คิดวา  ' นาปลื้มใจจริง  อุบาสิกา 
นี้ไดเปนที่พ่ึงของเราอยางสําคัญ '  ดังนี้แลวใครครวญ   (ตอไปอีก)  วา 
" แมในกาลลวงแลว    อุบาสิกาน้ีไดเคยเปนที่พ่ึงของเราหรือเปลาหนอ ?"  
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ตามระลึกไปตลอด ๙๙ อัตภาพ;   แตเราแลไดคบคิดกับชายเหลาอ่ืน   ปลง 
พระเถระนั้นเสียจากชีวิตใน ๙๙ อัตภาพ, พระเถระนี้แลเห็นโทษมีประมาณ 
เทาน้ีของเราแลว    คิดวา    'นาสังเวช     อุบาสิกาไดทํากรรมหนักแลว ' 
นางใครครวญ     (ตอไป)   วา   " เราเม่ือทองเท่ียวอยูในสงสาร   เรามิได 
เคยทําอุปการะแกภิกษุผูเปนบุตรเลยหรือหนอ ?"      ไดระลึกถึงอัตภาพท่ี 
ครบ  ๑๐๐  อันยิ่งกวา ๙๙ อัตภาพนั้น   ก็ทราบวา  "ในอัตภาพที่ครบ 
๑๐๐  เราเปนบาทบริจาริกาแหงพระเถระนั้น      ไดใหชีวิตทานในสถาน 
เปนที่ปลงจากชีวิตแหงหนึ่ง.    นาดีใจ    เรากระทําอุปการะมากแกภิกษุผู 
บุตรของเรา"     นั่งอยูในเรือนน่ันเองกลาววา    " ขอทานจงใครครวญดู 
ใหวิเศษยิ่งข้ึน." 
 

                    พระเถระนิพพาน 
         พระเถระนั้น   ไดสดับเสียง    ( ของอุบาสิกาน้ัน)    ดวยโสตธาตุ 
อันเปนทิพยแลว     ระลกึถึงอัตภาพท่ีครบ ๑๐๐  ใหวิเศษข้ึน    แลวเห็น 
ความท่ีอุบาสิกาน้ันไดใหชีวิตแกตนในอัตภาพนั้น    จึงคิดวา   " นาดีใจ 
อุบาสิกาน้ีไดเคยทําอุปการะแกเรา "    ดังน้ีแลว   มีใจเบิกบานกลาวปญหา 
ในมรรค  ๔  ผล ๔  แกอุบาสิกาในที่นั้นนั่นเอง   ไดปรินิพพานแลวดวย 
นิพพานธาตุอันเปนอนุปาทิเสส. 
                                   เรื่องภิกษุรูปใดรปูหนึ่ง   จบ. 
๑. อฺเหิ  สทฺธึ  เอกโต  หตฺุวา  แปลตามพยัญชนะวา  เปนโดยความเปนอันเดยีวกนักับบุรุษ 
ท้ังหลายเหลาอ่ืน.  
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            ๓. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ [๒๖] 
                     ขอความเบือ้งตน 
         พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผูกระสัน 
(จะสึก )    รปูใดรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา     "สุทุททฺส" 
เปนตน. 
 

        พระเถระแนะอุบายพนทุกขแกเศรษฐีบุตร 
        ดังไดสดับมา  เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี บุตรเศรษฐี 
ผูหน่ึง เขาไปหาพระเถระผูเปนชีตน๑ของตน เรียนวา  "ทานผูเจริญ  กระผม 
ใครจะพนจากทุกข,        ขอทานโปรดบอกอาการสําหรับพนจากทุกขแก 
กระผมสักอยางหน่ึง. "                                              
        พระเถระ  กลาววา  "ดีละ  ผูมีอายุ ถาเธอใครจะพนจากทุกขไซร,  
เธอจงถวายสลากภัต๒   ถวายปกขิกภัต๓      ถวายวัสสาวาสิกภัต๔  ถวาย 
ปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน,       แบงทรัพยสมบัติของตนใหเปน ๓ สวน 
ประกอบการงานดวยทรัพยสวน ๑   เลี้ยงบุตรและภรรยาดวยทรัพยสวน  ๑ 
ถวายทรัพยสวน ๑   ไวในพระพุทธศาสนา." เขารับวา  "ดีละ  ขอรับ" 
แลวทํากิจทุกอยาง      ตามลําดับแหงกิจท่ีพระเถระบอก      แลวเรียนถาม 
พระเถระอีกวา   "กระผมจะทําบุญอะไรอยางอ่ืน  ที่ยิ่งข้ึนไปกวาน้ีอีกเลา  ? 
ขอรับ." 
 
๑. กุลุปกะ  ผูเขาไปสูตระกูล  ๒. ภัตท่ียายกถวายตามสลาก.  ๓.  ภัตท่ีทายกถวายในวัน 
ปกษ.  ๔.  ภัตท่ีทายกถวายแกภิกษุผูจําพรรษา.  
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         พระเถระ    ตอบวา  " ผูมีอายุ    เธอจงรับไตรสรณะ    (และ) 
ศีล ๕."    เขารับไตรสรณะและศีล ๕   แมเหลาน้ันแลว   จึงเรียนถามถึง 
บุญกรรมทีย่ิง่ข้ึนไปกวานั้น.    พระเถระก็แนะวา    " ถากระน้ัน    เธอจง 
รับศีล ๑๐."  เขากลาววา  " ดีละ  ขอรับ "  แลวก็รบั  (ศลี  ๑๐). 
เพราะเหตุที่เขาทําบุญกรรมอยางนั้นโดยลําดับ  เขาจึงมีนามวา  อนุปุพพ- 
เศรษฐีบุตร.    เขาเรียนถามอีกวา   " บญุอันกระผมพึงทํา    แมยิง่ข้ึนไป 
กวาน้ี   ยังมอียูหรือ ?  ขอรับ"  เม่ือพระเถระกลาววา " ถากระน้ัน  เธอ 
จงบวช,"   จึงออกบวชแลว.    ภิกษุผูทรงพระอภิธรรมรูปหน่ึง  ไดเปน 
อาจารยของเธอ,   ภิกษุผูทรงพระวินัยรูปหน่ึง    เปนพระอุปชฌาย,  ใน 
เวลาท่ีภิกษุนั้นไดอุปสมมทแลวมาสูสํานักของตน    (อาจารย)    อาจารย 
กลาวปญหาในพระอภิธรรมวา  "ชื่อวา  ในพระพุทธศาสนา  ภิกษุทํากิจ 
นี้จึงควร,  ทํากิจน้ีไมควร. " 
         ฝายพระอุปชฌาย     ก็กลาวปญหาในพระวินัย    ในเวลาท่ีภิกษุนั้น 
มาสูสํานักของตนวา   " ชื่อวา   ในพระพุทธศาสนา   ภิกษุทําส่ิงน้ีควร, 
ทําส่ิงน้ีไมควร;  สิ่งน้ีเหมาะ  สิ่งนี้ไมเหมาะ." 
 

                    อยากสึกจนซูบผอม 
         ทานคิดวา  "โอ !  กรรมน้ีหนัก;  เราใครจะพนจากทุกข  จึงบวช, 
แตในพระพุทธศาสนานี้   สถานเปนที่เหยียดมือของเรา  ไมปรากฏ,   เรา 
ดํารงอยูในเรือนก็อาจพนจากทุกขในวัฏฏะได        เราควรเปนคฤหัสถ 
(ดีกวา)."   ต้ังแตนั้น  ทานกระสัน  (จะสึก)  หมดยนิดี  (ในพรหม- 
จรรย)  ไมทาํการสาธยายในอาการ ๓๒,    ไมเรียนอุเทศ  ผอม  ซูบซีด  
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มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น     ถูกความเกียจครานครอบงํา     เกลื่อนกลน 
แลวดวยหิดเปอย.  
        ลําดับนั้น    พวกภิกษุหนุมและสามเณร    ถามทานวา   " ผูมีอายุ 
ทําไม ?    ทานจึงยืนแฉะอยูในที่ยืนแลว     นั่งแฉะในท่ีนั่งแลว     ถูกโรค 
ผอมเหลืองครอบงํา  ผอม   ซูบซีด  มีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น    ถกูความ 
เกียจครานครอบงํา       เกลื่อนกลนแลวดวยหิดเปอย,       ทานทํากรรม 
อะไรเลา ?" 
        ภิกษุ.   ผูมีอายุ  ผมเปนผูกระสัน. 
        ภิกษุหนุมและสามเณร.   เพราะเหตุไร ? 
        ภิกษุนัน้  บอกพฤติการณนั้นแลว,  ภิกษุหนุมและสามเณรเหลานั้น 
บอกแกพระอาจารยและพระอุปชฌายของทานแลว. พระอาจารยและพระ- 
อุปชฌาย  ไดพากันไปยังสํานักพระศาสดา.                
                     

                        รักษาจิตอยางเดียวอาจพนทุกขได 
        พระศาสดาตรัสถามวา   " ภิกษุทัง้หลาย    พวกเธอมาทําไมกัน ?" 
        อาจารยและอุปชฌาย.   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุรูปนี้กระสันใน 
ศาสนาของพระองค. 
        พระศาสดา.  ไดยินวา  อยางนั้นหรือ ?   ภิกษุ. 
        ภิกษุ.   อยางนั้น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  เพราะเหตุไร ? 
        ภิกษุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ      ( เพราะ)    ขาพระองคใครจะพน 
จากทุกข  จึงไดบวช,  พระอาจารยของขาพระองคนั้น  กลาวอภิธรรมกถา,  
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พระอุปชฌายกลาววินัยกถา.   ขาพระองคนั้นไดทําความตกลงใจวา   ' ใน 
พระพุทธศาสนานี้   สถานเปนที่เหยียดมือของเราไมมีเลย,   เราเปนคฤหัสถ 
ก็อาจพนจากทุกขได,  เราจักเปนคฤหัสถ'  ดังน้ี   พระเจาขา. 
         พระศาสดา.  ภิกษุ  ถาเธอจักสามารถรักษาไดเพียงสิ่งเดียวเทาน้ัน, 
กิจคือการรักษาสิ่งท้ังหลายที่เหลือ  ยอมไมมี. 
         ภิกษุ.  อะไร ?  พระเจาขา. 
         พระศาสดา.  เธอจักอาจรักษาเฉพาะจิตของเธอ  ไดไหม ? 
         ภิกษุ.  อาจรักษาได  พระเจาขา. 
         พระศาสดา  ประทานพระโอวาทน้ีวา   " ถากระน้ัน  เธอจงรักษา 
เฉพาะจิตของตนไว,  เธออาจพนจากทุกขได"    ดงัน้ีแลว  จึงตรัสพระ 
คาถาน้ี  
         ๓.  สุทุทฺทส  สุนิปุณ            ยตฺถ  กามนิปาติน 
            จิตฺต  รกฺเขถ เมธาวี       จิตฺต   คุตฺต   สุขาวห. 
            "ผูมีปญญา    พึงรักษาจิต  ที่เห็นไดแสนยาก 
            ละเอยีดย่ิงนัก  มนัตกไปในอารมณตามความใคร, 
            (เพราะวา)  จิตท่ีคุมครองไวได  เปนเหตุนําสุขมา 
            ให." 
 

                    แกอรรถ 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สุททฺุทส  ไดแก   ยากท่ีจะเห็นได 
ดวยดี.   บทวา  สุนิปุณ  ละเอียดที่สุด  ไดแก  ละเอียดอยางยิ่ง. 
         บาทพระคาถาวา ยตฺถ  กามนิปาติน  ความวา  มักไมพิจารณา  
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ดูฐานะทั้งหลายมีชาติเปนตน   ตกไปในอารมณอยางใดอยางหนึ่ง  ในฐานะ 
ที่พึงไดหรือไมพึงได  สมควรหรือไมสมควร. 
        บาทพระคาถาวา  จิตฺต  รกฺเขถ  เมธาวี   ความวา   คนอันธพาล 
มีปญญาทราม   ชื่อวา    สามารถรักษาจิตของตนไวได    ยอมไมมี.    เขา 
เปนผูเปนไปในอํานาจจิต     ยอมถึงความพินาศฉิบหาย:    สวนผูมีปญญา 
คือเปนบัณฑิตเทียว  ยอมอาจรักษาจิตไวได.   เพราะเหตุนั้น    แมเธอจง 
คุมครองจิตไวใหได;   เพราะวา  จิต  ที่คุมครองไวได   เปนเหตุนําสุขมาให 
คือยอมนํามาซ่ึงสุขอันเกิดแตมรรคผลและนิพพาน  ดังนี้. 
        ในกาลจบเทศนา      ภิกษุนั้นบรรลุโสดาปตติผลแลว      ชนแม 
เหลาอ่ืนเปนอันมาก  ไดเปนอริยบุคคล   มีพระโสดาบันเปนตน.  เทศนา 
ไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                   เรื่องอุกกัณฐติภิกษุ  จบ.  
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      ๔. เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ [๒๗] 
                     ขอความเบือ้งตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุชื่อวา 
สังฆรักขิต   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ทูรงฺคม  เอกจร "  เปนตน 
 

     พระเถระไมรับผาสาฎกที่พระหลานชายถวาย 
        ดังไดสดับมา    กุลบุตรผูหน่ึงในกรุงสาวัตถี    ฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดาแลวออกบวช  ไดอุปสมบทแลว   มีนามวาสังฆรักขิตเถระ 
โดย  ๒ - ๓ วันเทาน้ัน       ก็บรรลุพระอรหัตผล.    นองชายของทาน    ได 
บุตรแลว      ก็ไดต้ังชื่อของพระเถระ      ( แกบุตรนั้น) .      เขามีนามวา 
ภาคิไนยสังฆรักขิต     เจริญวัยแลว     ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของ 
พระเถระ   เขาไปจําพรรษาในวัดใกลบานแหงใดแหงหนึ่ง    ไดผาวัสสา- 
วาสิกสาฎก ๒ ผืน  คือยาว  ๗  ศอกผืนหน่ึง  ยาว ๘ ศอกผืนหน่ึง  กําหนด 
ไววา    " ผาผืนยาว  ๘  ศอกจักเปนของพระอุปชฌายของเรา"     คิดวา 
" ผาผืนยาว ๗  ศอกจักเปนของเรา"      ออกพรรษาแลว      ประสงควา 
" จักเยี่ยมพระอุปชฌาย"        เดินมาพลางเที่ยวบิณฑบาตในระหวางทาง 
ครั้นมา   (ถึง)   แลว   เมื่อพระเถระยังไมกลับมาสูวิหารน่ันแล,   เขาไปสู 
วิหารแลวปดกวาดท่ีสําหรับพักกลางวันของพระเถระ    จัดต้ังนํ้าลางเทาไว 
ปูอาสนะแลวน่ังแลดูหนทางเปนที่มา   (แหงพระเถระ)  อยู.    ครั้นทราบ 
ความท่ีพระเถระมาถึงแลว    กระทําการตอนรับ  รบับาตรจีวร  อาราธนา  
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พระเถระใหนั่ง  ดวยคําวา   " ขอทานนั่งเถิด  ขอรับ"    ถือพัดกานตาล 
พัดแลว    ถวายนํ้าดื่ม    ลางเทาท้ังสองแลว    นําผาสาฎกน้ันมาวางไว  ณ 
ที่ใกลเทาเรียนวา  "ทานขอรับ    ขอทานจงใชสอยผาสาฎกผืนนี้"   ดังน้ี  
แลว   ไดยืนพัดอยู. 
        ลําดับนั้น    พระเถระกลาวกะเธอวา   " สังฆรักขิต    จีวรของฉัน 
บริบูรณ,   เธอนั่นแล  จงใชสอย." 
        พระสังฆรักขิต.   ทานขอรับ    ผาสาฏกน้ี     กระผมกําหนดไวเพ่ือ 
ทานทีเดียว   จําเดิมแตเวลาที่กระผมไดแลว,  ขอทานจงทําการใชสอยเถิด. 
        พระเถระ.   ชางเถอะ    สังฆรักขิต    จีวรของฉันบริบูรณ,    เธอ 
นั่นแล   จงใชสอยเถิด. 
        พระสังฆรักขิต.   ทานขอรับ   ขอทานอยาทําอยางนั้นเลย  (เพราะ) 
เมื่อทานใชสอยผาสากฎน้ี    ผลมากจักมีแกกระผม. 
 

                        พระหลานชายนกึถึงฆราวาสวิสัย 
        ลําดับนั้น    เมื่อพระสังฆรักขิตน้ัน    แมกลาว    (วิงวอน)   อยู 
แลว ๆ เลา ๆ,    พระเถระก็ไมปรารถนาผาสาฎกผืนนั้น.    เธอยืนพัดอยู 
พลางคิดอยางนี้วา   "ในเวลาเปนคฤหัสถ   เราเปนหลานของพระเถระ; 
ในเวลาบวชแลว  เราก็เปนสัทธิวิหาริก  (ของทาน),  แมเม่ือเปนเชนนั้น 
พระอุปชฌาย  ก็ไมประสงคทําการใชสอยรวมกบัเรา,    เมื่อพระอุปชฌาย 
นี้   ไมทําการรวมใชสอยกับเรา,   เราจะตองการอะไรดวยความเปนสมณะ, 
เราจักเปนคฤหัสถ  (ดีกวา)." 
        ขณะนั้น  เธอไดมีความคิดเห็นวา  " การครองเรือน  ต้ังตัวไดยาก,  
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เราจักขายผาสาฎกผืนยาว  ๘  ศอกแลว    ซื้อแมแพะ    (มา )      ตัวหนึ่ง, 
ธรรมดาแมแพะยอมตกลูกเร็ว      เรานั้นจะขายลูกแพะท่ีตกแลว  ๆ  ทําให 
เปนตนทุน,   ครั้นรวมตนทุนไดมากแลว  จักนําหญิงคนหนึ่งมาเปนภริยา, 
นางจักคลอดบุตรคนหน่ึง   เมื่อเปนเชนนั้น    เราจักต้ังชื่อหลวงลุงของเรา 
แกบุตรนั้น    แลวใหนั่งในยานนอยพาบุตรและภริยาของเรามาไหวหลวง- 
ลุง,    เมื่อเดินมา    จักพูดกะภริยาของเราในระหวางทางวา  ' หลอนจงนํา 
บุตรมาแกเรากอน,   เราจักนํา   ( อุม )   เขาไป.'   หลอนจักพูดวา   ' เธอ 
จะตองการอะไรดวยบุตร,    เธอจงมา    จงขับยานนอยน้ีไป,'      แลวรับเอา 
บุตรไป   ต้ังใจวา  ' เราจักนําเขาไป,'    เมื่อไมอาจอุมไปได   จักทิ้งไวที่ 
รอยลอ,   เมื่อเปนเชนนั้น   ลอจักทับสรีระของเขาไป,   ลําดับนั้น  เราจะ 
พูดกะหลอนวา  ' หลอนไมไดใหบุตรของฉันแกฉันเอง.  หลอนไมสามารถ 
อุมบุตรนั้นไปได,    บุตรนั้นยอมเปนผูอันเจาใหฉิบหายเสียแลว,    จักเอา 
ดามปฏักตีหลัง   (ภริยา)." 
 

              พระเถระถกูพระหลานชายตี 
         พระหลานชายน้ัน   คิดอยูอยางนั้น   พลางยืนพัดอยูเทียว   เอาพัด 
กานตาลตีศีรษะพระเถระแลว.    
         พระเถระใครครวญอยูวา   " เพราะเหตุไรหนอแล ?  เราจึงถูกสังฆ- 
รักขิตตีศีรษะ,"    ทราบเรื่องที่พระหลานชายน้ันคิดแลว  ๆ ทัง้หมด,   จึง 
พูดวา  " สังฆรักขิต    เธอไมไดอาจจะใหประหารมาตุคาม,     ในเรื่องนี้  
พระเถระผูแกมีโทษอะไรเลา ?" 
         เธอคิดวา   " ตายจรงิ   เราฉิบหายแลว,   นัยวาพระอุปชฌายรูเรื่อง  
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ที่เราคิดแลว  ๆ,     เราจะตองการอะไรดวยความเปนสมณะ"    ดังน้ีแลว 
จึงทิ้งพัดกานตาล  ปรารภเพ่ือจะหนีไป. 
 

          พระศาสดาตรัสถามเหตุที่เกิดข้ึน 
          ลําดับนั้น   ภิกษุหนุมและสามเณรท้ังหลาย    ไลตามจับภิกษุนั้นพา 
มายังสํานักพระศาสดา.     พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลาน้ันแลว 
ตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอมาทําไมกัน ?"   พวกเธอ    ได 
ภิกษุรูปหน่ึงหรือ ?"  
          พวกภิกษุ.   อยางนั้น   พระเจาขา    พวกขาพระองคพาภิกษุหนุม 
รูปนี้   ซึ่งกระสัน  (จะสึก )   แลวหลบหนี   มายังสํานักพระองค.  
          พระศาสดา.  ไดยินวา  อยางนั้นหรือ ?  ภิกษุ. 
          พระสงัฆรักขิต.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
          พระศาสดา.  ภิกษุ  เธอทํากรรมหนักอยางนั้น   เพ่ืออะไร ?   เธอ 
เปนบุตรของพระพุทธเจาพระองคหน่ึง     ผูปรารภความเพียร     บวชใน 
ศาสนาของพระพุทธเจาผูเชนเรามิใชหรือ  ?    ไมไดอาจใหเขาเรียกตนวา 
' พระโสดาบัน'  ' พระสกทาคามี,   ' พระอนาคามี   หรือ  ' พระอรหันต;' 
ไดทํากรรมหนักอยางนั้นเพ่ืออะไร  ? 
          พระสงัฆรักขิต.   ขาพระองคกระสัน  ( จะสึก)  พระเจาขา. 
          พระศาสดา.   เพราะเหตุไร ?   เธอจึงกระสัน  (จะสึก).  
          พระสงัฆรักขิตน้ัน     กราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมดแดพระศาสดาจําเดิม 
แตวันที่ตนไดผาวัสสาวาสิกสาฎก       จนถึงเอาพัดกานตาลตีพระเถระแลว 
กราบทูลวา   " เพราะเหตุนี้      ขาพระองคจึง    (คิด)    หลบหนีไป 
พระเจาขา."  
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                      สํารวมจิตเปนเหตุใหพนเครื่องผูกของมาร 
         ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา   " มาเถดิภิกษุ  เธออยาคิดไปเลย, 
ธรรมดาจิตน่ีมีหนาที่รับอารมณ       แมมีอยูในที่ไกล,       ควรท่ีภิกษุจัก 
พยายามเพ่ือประโยชนแกการพนจากเครื่องผูกคือราคะ  โทสะ     โมหะ" 
ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา 
         ๔.  ทูรงฺคม   เอกจร                     อสรีร   คุหาสย 
             เย  จตฺิต  สฺเมสฺสนฺติ         โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา. 
             "ชนเหลาใด   จักสํารวมจิต   อันไปในท่ีไกล 
             เท่ียวไปดวงเดียว    ไมมีสรีระ   มีถํ้าเปนที่อาศัย  ชน 
             เหลาน้ัน    จะพนจากเครื่องผูกแหงมาร." 
 

                                        แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ทรูงฺคม   เปนตน   (พึงทราบวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้ )  ก็ชื่อวาการไปและการมาของจิต  โดยสวนแหงทิศมีทิศบูรพา 
เปนตน     แมประมาณเทาใยแมลงมุม   ยอมไมมี,   จิตน้ันยอมรับอารมณ 
แมมีอยูในที่ไกล  เพราะเหตุนั้น   จึงชือ่วา  ทูรงฺคม.  
        อน่ึง   จิต  ๗-๘  ดวง   ชื่อวาสามารถเกิดข้ึนเนื่องเปนชอโดยความ 
รวมกันในขณะเดียว    ยอมไมมี,    ในกาลเปนที่เกิดข้ึน    จิตยอมเกิดข้ึน 
ทีละดวง ๆ,     เมื่อจิตดวงน้ันดับแลว,    จิตดวงใหมก็เกิดข้ึนทีละดวงอีก 
เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   เอกจร. 
        สรรีสัณฐานก็ดี     ประเภทแหงสีมีสีเขียวเปนตนเปนประการก็ดี 
ของจิต  ยอมไมมี  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  อสรีร.  
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        ถ้ําคือมหาภูต๑  ๔  ชือ่วา    คูหา,      ก็จิตน้ีอาศัยหทัยรูปเปนไปอยู 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  คุหาสย. 
         สองบทวา   เย   จตฺิต   ความวา   ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง   คือเปน 
บุรุษหรือสตรี    เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต    เมื่อไมใหกิเลสที่ยงัไมเกิดให 
เกิดข้ึน    ละกิเลสที่เกิดข้ึนแลว     เพราะความฟนเฟอนแหงสติ     ชื่อวา 
จักสํารวมจิต   คือจักทําจิตใหสงบ  ไดแก  ไมใหฟุงซาน. 
         บาทพระคาถาวา   โมกฺขนฺติ   มารพนฺธนา   ความวา    ชนเหลา 
นั้นทั้งหมด      ชื่อวาจักพนจากวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓   อันนับวาเปน 
เครื่องผูกแหงมาร   เพราะไมมีเครื่องผูกคือกิเลส. 
         ในกาลจบเทศนา   พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ   บรรลุโสดาปตติ- 
ผลแลว.    ชนแมเหลาอ่ืนเปนอันมาก     ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตนแลว.  เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน  ดังน้ีแล. 
                     เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ  จบ. 
 
๑. มหาภูต  ๔ คือ ดิน  น้ํา   ไฟ  ลม.  
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             ๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ [๒๘] 

                         ขอความเบื้องตน 
         พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระเถระ 
ชื่อจิตตหัตถ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อนวฏ ิตจิตฺตสฺส" 
 

                    เขาเที่ยวตามโคจนออนเพลีย 
         ไดยินวา  กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง  แสวงหาโคผูที่หายไปอยู 
จึงเขาปา   พบโคผูในเวลาเที่ยง   ปลอยเขาฝูงแลวคิดวา   " เราจักไดวัตถุ 
สักวาอาหาร ในสํานักของพระผูเปนเจาท้ังหลายแนแท"  ถกูความหิวกระ- 
หายรบกวนแลว   จึงเขาไปสูวิหาร   ถึงสํานักของภิกษุทั้งหลาย   ไหวแลว 
ไดยืนอยู ณ  สวนขางหน่ึง.   ก็ในสมัยนั้นแล  ภัตอันเหลือจากภิกษุทั้งหลาย 
ฉัน   ยังมีอยูในถาดสําหรับใสภัตอันเปนเดน.     ภิกษุเหลาน้ันเห็นเขาถูก 
ความหิวรบกวนแลว   จึงกลาววา  " เชิญทานถือเอาภัตกินเถิด,"   ก็ชื่อวา 
ในครั้งพุทธกาล    แกงและกับมากมายยอมเกิดข้ึน,    เขารับภัตพอเยียวยา 
อัตภาพจากถาดน้ันบริโภคแลว   ดื่มน้าํ   ลางมือ    ไหวภิกษุทั้งหลายแลว 
ถามวา  " ทานขอรับ  วันนี้    พระผูเปนเจาท้ังหลายไดไปสูที่นิมนตแลว 
หรือ ?"  ภิกษุทั้งหลายตอบวา   " อุบาสก  วันนี้  ไมมี,   ภิกษุทั้งหลาย 
ยอมได  (ภัตตาหาร)  เนือง ๆ  โดยทํานองน้ีเทียว."   
 

                  เขาบวชเปนภิกษุ 
         เขาคิดวา   " พวกเรา   ลุกข้ึนแลว   ครั้นลุกข้ึนแลว   แมทาํการงาน  
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เนือง ๆ  ตลอดคืนและวัน   ก็ยังไมไดภัตมีกับอันอรอยอยางนี้,   ไดยินวา 
ภิกษุเหลาน้ียอมฉันเนือง ๆ,      เราจะตองการอะไรดวยความเปนคฤหัสถ, 
เราจักเปนภิกษุ"   ดังน้ีแลว    จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแลว. 
ลําดับนั้น  พวกภิกษุพูดกะเขาวา   " เปนการดี  อุบาสก"  ใหเขาบรรพชา 
แลว.  เขาไดอุปสมบทแลว  ทําวัตรและปฏิวัตร   ซึง่เปนอุปการะแกภิกษุ 
ทั้งปวง.    เธอไดมีสรีระอวนทวนโดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน    เพราะลาภ 
และสักการะที่เกิดข้ึนแกพระพุทธะ๑ทั้งหลาย. 
 

               เขาบวช ๆ สึก ๆ ถึง ๖ ครั้ง 
         แตนั้น  เธอคิดวา  " เราจักตองการอะไรดวยการเท่ียวไปเพื่อภิกษา 
เลี้ยงชีพ,   เราจักเปนคฤหัสถ."   เธอสึกเขาเรือนแลว.  เมื่อกุลบตุร   [ทิด 
สึกใหม]  นัน้  ทําการงานอยูในเรือน  โดย ๒ - ๓ วัน   เทาน้ัน     สรรีะ 
ก็ซูบผอม.   แตนั้นเธอคิดวา   " ประโยชนอะไรของเราดวยทุกขนี้,   เรา 
จักเปนสมณะ"   ดังน้ีแลว    ก็กลับมาบวชใหม.    เธอยับยั้งอยูไมไดกี่วัน 
กระสันข้ึนแลวสึกอีก  แตเธอไดมีอุปการะแกพวกภิกษุในเวลาบวช.  โดย 
๒ - ๓  วัน  เทาน้ัน   เธอก็ระอาใจแมอีก   คิดวา   " ประโยชนอะไรของ 
เราดวยความเปนคฤหัสถ,    เราจักบวช"    จึงไปไหวภิกษุทั้งหลาย     ขอ 
บรรพชาแลว.  ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย  ใหเขาบรรพชาอีกแลว  ดวยอํานาจ 
แหงอุปการะ,   เขาบวชแลวก็สึกอยูอยางนี้ถึง  ๖  ครั้ง.   ภิกษุทั้งหลายคิดวา 
" ภิกษุนี่   เปนไปในอํานาจแหงจิตเที่ยวไปอยู"    จึงขนานนามแกเธอวา 
"จิตตหัตถเถระ." 
 
๑. ใชศัพทวา  พุทฺธาน ในท่ีนี้ นาจะหมายถึงพระสัมพุทธะ  และอนพทุธะหรือพระสาวกพุทธะ.  
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        ครั้งที ่๗ เขาเกิดธรรมสังเวชเลยบวชไมสึก 
          เมื่อนายจิตตหัตถนั้นเที่ยวไป ๆ  มา ๆ   อยูอยางนี้เทียว    ภริยาได 
มีครรภแลว.   ในวาระท่ี  ๗   เขาแบกเครื่องไถจากปาไปเรือน   วางเครื่อง 
ใชไวแลว    เขาหองดวยประสงควา  " จักหยิบผากาสาวะของตน."    ใน 
ขณะนั้น    ภริยาของเขากําลังนอนหลับ.    ผาท่ีหลอนนุงหลุดลุย    น้ําลาย  
ไหลออกปาก,   จมูกก็กรนดังครืด ๆ,  ปากอา,   กัดฟน.   หลอนปรากฏ 
แกเขาประดุจสรีระที่พองข้ึน.   เขาคิดวา   " สรีระนี้ไมเที่ยงเปนทุกข.  เรา 
บวชตลอดกาลประมาณเทาน้ีแลว  อาศัยสรีระนี้   จึงไมสามารถดํารงอยูใน 
ภิกษุภาวะได"  ดังน้ีแลว  ก็ฉวยผากาสาวะพันทอง  พลางออกจากเรือน.  
ขณะนั้น   แมยายของเขายืนอยูที่เรือนติดตอกัน     เห็นเขากําลังเดินไปดวย 
อาการอยางนั้น    สงสัยวา   " เจาน่ีกลับไปอีกแลว   เขามาจากปาเด๋ียวน้ีเอง 
พันผากาสาวะที่ทอง    ออกเดินบายหนาตรงไปวิหาร;     เกิดเหตุอะไรกัน 
หนอ ?"  จึงเขาเรือนเห็นลูกสาวหลับอยู  รูวา "เขาเห็นลูกสาวของเราน้ี  
มีความรําคาญไปเสียแลว"  จึงตีลูกสาว  กลาววา  " นางชั่วชาติ  จงลุกข้ึน. 
ผัวของเอง     เห็นเองกําลังหลับ      มคีวามรําคาญไปเสียแลว,      ต้ังแตนี้  
เองจะไมมีเขาละ"   ลูกสาวกลาววา   " หลีกไป   หลกีไปเถิดแม   เขาจะไป 
ขางไหน,  อีก ๒-๓ วันเทาน้ัน  ก็มาอีก." 
          แมนายจิตตหัตถนั้น   บนไปวา   " ไมเที่ยงเปนทุกข "    กําลังเดิน 
ไป ๆ  บรรลโุสดาปตติผลแลว.  เขาไปไหวภิกษุทั้งหลายแลว  ก็ขอบรรพชา. 
ภิกษุทั้งหลายกลาววา  "พวกเราจักไมอาจใหทานบรรพชาได,   ความเปน 
สมณะของทานจักมีมาแตที่ไหน ?  ศีรษะของทานเชนกับหินลบัมีด."   เขา 
กลาววา   " ทานขอรับ    พวกทานโปรดอนุเคราะหใหกระผมบวชในคราว  
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นี้อีกคราวหนึ่งเถิด."    ภิกษุเหลาน้ันจึงใหเขาบวชแลว    ดวยอํานาจแหง 
อุปการะ  
     

                       บรรลุพระอรหัตแลวถูกหาวาพูดไมจริง 
         ได  ๒-๓  วันเทาน้ัน   เธอก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา 
ภิกษุแมเหลานั้น   พูดกับเธอวา   " คุณจิตตหัตถ  คุณควรรูสมัยที่คุณจะ  
ไปโดยแท.  ทําไม  ในครัง้น้ี   คุณจึงชักชาอยูเลา ?"  เธอกลาววา   " พวก 
ผมไปแลวในเวลาที่มีความเกี่ยวของดอก๑   ขอรบั    ความเกี่ยวของนั้น   ผม 
ตัดไดแลว,    ตอไปนี้     พวกผมมีความไมไปเปนธรรมดา."     พวกภิกษุ 
พากันไปสูสํานักของพระศาสดา     กราบทูลวา  " ขาแตพระองคผูเจริญ 
ภิกษุนี้    ถูกพวกขาพระองคพูดอยางนี้     กลาวชือ่อยางนี้     เธอพยากรณ 
พระอรหัต   เธอพูดคําไมจริง."  พระศาสดา  ตรัสวา  "อยางนั้น  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  บตุรของเรา ไดทําการไปและการมา  ในเวลาไมรูพระสัทธรรม 
ในเวลาท่ีตนยังมีจิตไมมั่นคง,      บัดนี้  บุตรของเราน่ันละบุญและบาปได 
แลว"    ไดตรัสสองพระคาถาเหลาน้ีวา 
         ๕.  อนวฏ ิตจิตฺตสฺส        สทฺธมฺม  อวิชานโต 
            ปริปฺลวปสาทสฺส         ปฺา  น  ปริปูรติ 
            อนวสฺสุตจิตฺตสฺส         อนนฺวาหตเจตโส 
            ปฺุปาปปหีนสฺส       นตฺถิ  ชาครโต  ภย. 
                  "ปญญายอมไมบรบิูรณ   แกผูมีจิตไมมัน่คง   
            ไมรูแจงซ่ึงพระสัทธรรม     มคีวามเลื่อมใสอันเลื่อน 
 
๑.  หมายถึง  กิเลสเปนเคร่ืองเกี่ยวของ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 422 

        ลอย,    ภัย   (ความกลัว)    ยอมไมมีแกผูมีจิตอัน 
        ราคะไมซึมซาบ  มใีจไมถูกโทสะตามกระทบ ละบุญ 
        และบาปได  ต่ืนอยู." 
 

                                                    แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา   อนวฏ ิตจิตฺตสฺส    พระศาสดา 
ทรงแสดงเนื้อความวา  " ชื่อวาจิตน้ี  ของใคร  ๆ ไมมีแนนอนหรือม่ันคง; 
ก็บุคคลใด     ไมดํารงอยูในภาวะไหน ๆ    เหมือนกับฟกเขียวท่ีต้ังไวบน 
หลังมา    เหมือนกับหลักท่ีปกไวในกองแกลบ  เหมือนกับดอกกระทุมบน 
ศีรษะลาน,  บางคราวเปนเสวก  บางครั้งเปนอาชีวก  บางคาบเปนนิครนถ 
บางเวลาเปนดาบส,   บุคคลเห็นปานน้ี    ชื่อวามีจิตไมมั่นคง,    ปญญาอัน 
เปนกามาพจรก็ดี   อันตางดวยปญญามีรูปาพจรเปนอาทิก็ดี   ยอมไมบริบูรณ 
แกบุคคลน้ัน  ผูมีจิตไมมั่นคง  ไมรูพระสัทธรรมน้ี   อันตางโดยโพธิปก- 
ขิยธรรม๑  ๓๗    ชื่อวามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย    เพราะความเปนผูมี 
ศรัทธานอย  หรือเพราะความเปนผูมีศรัทธาคลอนแคลน,   เมื่อปญญาแม 
เปนกามาพจรไมบริบูรณ     ปญญาที่เปนรูปาพจร   อรูปาพจรและโลกุตระ 
จักบริบูรณไดแตที่ไหนเลา ? 
        บทวา  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส  ไดแก  ผูมีจิตอันราคะไมชุมแลว. 
        ในบทวา  อนนฺวาหตเจตโส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสความที่จิตถูก 
โทสะกระทบแลวไวในอาคตสถานวา๒      "  มีจิตถูกโทสะกระทบเกิดเปนดัง 
เสาเข่ือน." 
 
๑.  มีธรรมเปนฝกฝายแหงความตรัสรู  ๓๗  เปนประเภท. 
๒.  ท่ีแหงบาลีประเทศอันมาแลว.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๑๐.  ม.  มู.  ๑๒/๒๐๖. 
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          แตในบทวา   อนนวฺาหตเจตโส  นี้   บัณฑิตพึงทราบเน้ือความวา 
" ผูมีจิตอันโทสะไมกระทบ." 
          บทวา  ปฺุปาปปหีนสฺส ความวา    ผูละบุญและบาปไดดวย 
มรรคท่ี  ๔  คือผูสิ้นอาสวะแลว. 
          บาทพระคาถาวา   นตฺถิ  ชาครโต  ภย  ความวา  ความไมมีภัย 
ดูเหมือนพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวสําหรับทานผูสิ้นอาสวะ   ต่ืนอยูแล,  ก็ 
ทานผูสิ้นอาสวะน้ัน   ชื่อวา   ต่ืนแลว   เพราะประกอบดายธรรมเปนเหตุต่ืน 
ทั้งหลาย    มศีรัทธาเปนอาทิ,   เพราะฉะนั้น   ทานต่ืนอยู    (ต่ืนนอน) 
ก็ตาม    ยังไมต่ืน   (ยังนอนหลับ)    ก็ตาม    ภัยคือกิเลสชื่อวายอมไมมี 
เพราะกิเลสท้ังหลายไมมีการหวนกลับมา,   จริงอยู   กิเลสทั้งหลาย  ชื่อวา 
ยอมไมติดตามทาน    เพราะกิเลสทั้งหลายที่ทานละไดแลวดวยมรรคนั้น ๆ 
ไมมีการเขาไปหา    (ทาน)  อีก,  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา     " กิเลสเหลาใด     อันอริยบุคคลละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค, 
เธอยอมไมมาหา  คือไมกลับมาสูกิเลสเหลาน้ันอีก;  กิเลสเหลาใด  อันอริย- 
บุคคลละไดแลวดวยสกิทาคามิมรรค    อนาคามิมรรค    และอรหัตมรรค,  
เธอยอมไมมาหา   คือไมกลับมาสูกิเลสเหลาน้ันอีก "  ดังน้ี. 
          เทศนาไดมีประโยชน  มีผล  แกมหาชนแลว. 
 

    กิเลสทาํผูมีอุปนิสัยแหงพระอรหัตใหเศราหมองได 
          ตอมาวันหน่ึง    ภิกษุทั้งหลาย   สนทนากันวา  " ผูมีอายุทั้งหลาย 
ข้ึนชื่อวากิเลสเหลาน้ี   หยาบนัก,   กุลบุตรผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระ- 
อรหัตเห็นปานนี้   ยังถูกกิเลสใหมัวหมองได  (ตอง) เปนคฤหัสถ  ๗  ครัง้  
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บวช ๗  ครั้ง."   พระศาสดาทรงสดับประวัติกถาของภิกษุเหลานั้น   จึง 
เสด็จไปสูธรรมสภา  ดวยการไปอันสมควรแกขณะนั้น  ประทบับนพุทธ-  
อาสนแลว   ตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอน่ังประชุมกัน  ดวยถอย 
คําอะไรหนอ ? "    เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา  " ดวยเรื่องชื่อน้ี "  แลว 
จึงตรัสวา   " อยางนั้นนั่นแล    ภิกษุทัง้หลาย     ข้ึนชื่อวากิเลสทั้งหลาย 
ยอมเปนสภาพหยาบ,   ถากิเลสเหลาน้ี    มีรูปราง  อันใคร ๆ พึงสามารถ 
จะเก็บไวไดในที่บางแหง,      จักรวาลก็แคบเกินไป,       พรหมโลกก็ตํ่า 
เกินไป,    โอกาสของกิเลสเหลาน้ันไมพึงมี    (บรรจุ)   เลย,    อันกิเลส 
เหลาน้ี    ยอมทําบุรุษอาชาไนยที่ถึงพรอมดวยปญญา   แมเชนกับเราใหมัว 
หมองได  จะกลาวอะไรในเหลาชนที่เหลือ;   จริงอยู    เราเคยอาศัยขาวฟาง 
และลูกเดือยเพียงครึ่งทะนาน  และจอบเหี้ยน  บวชสึกแลว  ๖ ครั้ง." 
          ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลถามวา  " ในกาลไร ?  พระเจาขา." 
          พระศาสดาตรัสวา  " จักฟงหรือ ?  ภิกษุทั้งหลาย." 
          ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  " อยางนั้น  พระเจาขา." 
          พระศาสดาตรัสวา  " ถากระน้ัน    พวกเธอจงฟง"   ดังน้ีแลวทรง 
นําอดีตนิทานมา  (ตรัสวา) :-  
 

                  เรื่องบัณฑิตจอบเหี้ยน 
          ในอดตีกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี 
บุรุษผูหน่ึง  ชื่อกุททาลบัณฑิต   บวชเปนนักบวชภายนอกอยูในปาหิมวันต 
๘ เดือน  เมื่อภูมิภาคชุมชื้น  ในสมัยทีฝ่นตกชุก๑คิดวา   " ในเรือนของเรา 
 
๑. วสฺสารตฺตสมเย.  
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ยังมีขาวฟางและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน    และจอบเหี้ยน    (อีกอัน 
หน่ึง),   พืชคือขาวฟางและลูกเดือยอยาเสียไป"   จึงสึกเอาจอบเหี้ยนฟน 
ที่แหงหน่ึง  หวานพืชนั้น    ทํารั้วไว  ในเวลาท่ีเมล็ดพืชแกก็เห่ียว  เก็บพืช 
ไวประมาณทะนานหน่ึง  เค้ียวกินพืชที่เหลือ.  ทานคิดวา   " บดันี้   ประ- 
โยชนอะไรดวยเรือนของเรา,  เราจักบวชอีก ๘ เดือน"  จึงออกบวชแลว. 
ทานอาศัยขาวฟางและลูกเดือยเพียงหน่ึงทะนานและจอบเห้ียน เปนคฤหัสถ 
๗  ครั้ง   บวช  ๗  ครั้ง   โดยทํานองน้ีแล   แตในครั้งท่ี   ๗  คิดวา   " เรา 
อาศัยจอบเหี้ยนอันนี้   เปนคฤหัสถแลวบวชถึง ๗  ครั้ง,  เราจักทิ้งมันในที่ 
ไหน ๆ  สักแหงหนึ่ง."   ทานไปยังฝงแมน้ําคงคา   คิดวา  " เราเม่ือเห็น 
ที่ตก    คงตองลงงมเอา;    เราจักท้ิงมัน    โดยอาการท่ีเราจะไมเห็นที่ซึ่ง 
มันตก"  จึงเอาผาเกาหอพืชประมาณทะนานหน่ึง  แลวผูกผาเกาท่ีแผนจอบ 
จับจอบที่ปลายดาม    ยืนที่ฝงแหงแมน้ํา    หลับตาแกวงเวียนเหนือศีรษะ 
๓  ครั้ง   ขวางไปในแมน้ําคงคา    หนัไปดู    ไมเห็นที่ตกไดเปลงเสียงวา 
" เราชนะแลว    เราชนะแลว"    ดังน้ี   ๒  ครั้ง.    ในขณะนั้น    พระเจา 
กรุงพาราณสี  ทรงปราบปจจันตชนบทใหสงบราบคาบแลวเสด็จมา  โปรด 
ใหต้ังคายพัก๑    ใกลฝงแมน้ํา   เสด็จลงสูแมน้ํา   เพ่ือทรงประสงคจะสรง- 
สนาน    ไดทรงสดับเสียงนั้น.    ก็ธรรมดาวา  เสียงที่วา  " เราชนะแลว 
เราชนะแลว"   ยอมไมพอพระหฤทัยของพระราชาทั้งหลาย.   พระองคจึง 
เสด็จไปยังสํานักของกุททาลบัณฑิตน้ัน     ตรัสถามวา    " เราทําการยํ่ายี 
อมิตรมาเดี๋ยวนี้   ก็ดวยคิดวา  ' เราชนะ'   สวนเธอรองวา  ' เราชนะแลว 
เราชนะแลว,'  นี้ชื่อเปนอยางไร ?"  กุททาลบัณฑิต  จึงทูลวา  "พระ- 
 
๑.  ขนฺธาวาร  ประเทศเปนท่ีกั้นดวยทอนไม.  
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องคทรงชนะพวกโจรภายนอก,  ความชนะที่พระองคทรงชนะแลว   ยอม 
กลับเปนไมชนะอีกไดแท;    สวนโจรคือความโลภ   ซึ่งมีในภายใน   อัน 
ขาพระองคชนะแลว,    โจรคือความโลภน้ัน   จักไมกลับชนะขาพระองคอีก 
ชนะโจรคือความโลภนั้นอยางเดียวเปนดี"   ดังน้ีแลวจึงกลาวคาถาน้ีวา 
              "ความชนะใด  กลับแพได  ความชนะนั้นมิใช 
        ความชนะท่ีดี, (สวน)  ความชนะใด ไมกลับแม 
        ความชนะน้ันแลเปนความชนะท่ีดี.๑"    
         ในขณะนั้นเอง     ทานแลดูแมน้ําคงคา     ยงักสิณมีน้ําเปนอารมณ 
ใหบังเกิด    บรรลุคุณพิเศษแลว     นัง่ในอากาศโดยบัลลังก.    พระราชา 
ทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษ  ไหวแลว  ทรงขอบวช  ทรงผนวช 
พรอมกับหมูพล.  ไดมีบรษัิทประมาณโยชนหน่ึงแลว.  แมกษัตริยสามันต- 
ราชอ่ืน๒     ทรงสดับความท่ีพระเจากรุงพาราณสีนั้นผนวชแลวเสด็จมาดวย 
ประสงควา    "เราจักยึดเอาพระราชสมบัติของพระเจากรุงพาราณสีนั้น" 
ทรงเห็นพระนครท่ีมั่งค่ังอยางน้ันวางเปลา    จึงทรงดําริวา   " พระราชา 
เมื่อทรงท้ิงพระนครเห็นปานน้ีผนวช    จักไมทรงผนวชในฐานะอันตํ่าชา,  
ถึงเราผนวชก็ควร"   ดังน้ีแลว  เสด็จไปในท่ีนั้น   เขาไปหาพระมหาบุรุษ 
ทรงขอบวช    ทรงผนวชพรอมกับบรษัิทแลว.    พระราชา ๗ พระองค 
ทรงผนวชโดยทํานองเดียวกันนี้.         ไดมีอาศรมตั้งแผไปถึง  ๗ โยชน. 
พระราชา ๗ พระองคก็ทรงทิ้งโภคะทั้งหลาย  พาชนมีประมาณเทาน้ีบวช 
 
๑. ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๒.  อรรถกถา.  ๒/๑๑๓. 
๒. สามนฺตราชา  พระราชาผูอยูในเมืองใกลเคียงกัน  พระราชาโดยรอบ  พระราชาใกลเคียง.    
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แลว.    พระมหาบุรุษอยูประพฤติพรหมจรรย๑      เปนผูเขาถึงพรหมโลก 
แลว. 
          พระศาสดา   ครั้นทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย   กทุทาลบัณฑิตในกาลน้ัน   ไดเปน๒เรา,     ข้ึนชื่อวากิเลสเหลาน้ี  
เปนสภาพหยาบอยางนั้น." 
                              เรื่องพระจิตตหัตถเถระ  จบ. 
 
๑.  ความอยูในพรหมจรรย  ความอยูเพื่อพรหมจรรย.   ๒. สี. ม. ยุ. อโหสึ.  
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           ๖. เรื่องภิกษุผูปรารภวิปสสนา [๒๙] 
                      ขอความเบือ้งตน 
         พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี    ทรงปรารภพวกภิกษุ 
ผูปรารภวิปสสนา  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "กุมฺภูปม"  เปนตน   
 

               ภิกษุ  ๕๐๐  รูปอยูในไพรสณฑ 
         ไดยินวา  ภิกษุ   ๕๐๐  รูป   ในกรุงสาวัตถี   เรียนกัมมัฏฐานตราบ 
เทาพระอรหัตในสํานักพระศาสดาแลว     คิดวา  "เราจักทําสมณธรรม" 
ไปส้ินทางประมาณ   ๑๐๐  โยชน  ไดถึงบานตําบลใหญตําบลหน่ึง.  ลําดับ 
นั้น     พวกมนุษยเห็นภิกษุเหลาน้ัน     จึงนิมนตใหนั่งบนอาสนะท่ีจัดไว 
อังคาสดวยภัตตาหารท้ังหลายมีขาวยาคูเปนตนอันประณีตแลว  เรียนถามวา 
"พวกทานจะไปทางไหน"  ขอรับ,"   เมื่อภิกษุเหลานั้น  กลาววา  " พวกเรา 
จักไปสถานตามผาสุก"  จึงวิงวอนวา  " นิมนตพวกทานอยูในที่นี้ 
ตลอด ๓ เดือนน้ีเถิด  ขอรบั,   แมพวกกระผมก็จักต้ังอยูในสรณะ  รักษา 
ศีลในสํานักของพวกทาน."    ทราบการรับนิมนตของภิกษุเหลาน้ันแลว 
จึงเรียนวา    " ในที่ไมไกลมีไพรสณฑใหญมาก,   นิมนตพวกทานพักอยูที่ 
ไพรสณฑนั้นเถิดขอรับ"    ดังน้ีแลว    สงไป.    ภิกษุเหลาน้ัน   เขาไปสู 
ไพรสณฑนั้นแลว.  
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                                      เทวดาทําอุบายหลอนภิกษุ 
         พวกเทวดาผูสิงอยูในไพรสณฑนั้น  คิดวา  " พระผูเปนเจาท้ังหลาย 
มีศีล  ถึงไพรสณฑนี้โดยลําดับแลว;   ก็เม่ือพระผูเปนเจาท้ังหลายพํานักอยู 
ในที่นี้,   การท่ีพวกเราพาบุตรและภาดาข้ึนตนไมไมควรเลย"   จึงนั่งลงบน 
พ้ืนดิน  คิดวา   " พระผูเปนเจาท้ังหลาย  อยูในที่นีคื้นเดียวในวันนี้   พรุง 
นี้จักไปเปนแน."  ฝายพวกภิกษุ  เที่ยวไปบิณฑบาตในบาน  ในวันรุงข้ึน 
แลวก็กลับมายังไพรสณฑนั้นนั่นแล พวกเทวดาคิดวา  " ใคร ๆ จักนิมนต 
ภิกษุสงฆไวฉันพรุงน้ี  เพราะฉะนั้น  จึงกลับมา,  วันนี้จักไมไป,   พรุงน้ี  
เห็นจักไปแน"    ดังน้ีแลว    ก็พากันพักอยูที่พ้ืนดินนั้นเอง     ประมาณ 
ครึ่งเดือนโดยอุบายน้ี.  แตนั้นมา  พวกเทวดาคิดวา  " ทานผูเจริญท้ังหลาย 
เห็นจักอยูในที่นี้นั่นแล   ตลอด  ๓  เดอืนน้ี,     ก็เมื่อทานท้ังหลายอยูในที่นี้  
ทีเดียวแล  พวกเราแมจะข้ึนนั่งบนตนไม   ก็ไมควร   ถึงสถานที่จะพาเอา 
พวกบุตรและภาดานั่งบนพ้ืนดินทั้ง  ๓  เดือน       ก็เปนทุกขของพวกเรา; 
พวกเราทําอะไร ๆ ใหภิกษุเหลาน้ีหนีไปไดจะเหมาะ;       เทวดาเหลาน้ัน 
เริ่มแสดงรางผีหัวขาด   และใหไดยินเสียงอมนุษย   ในที่พักกลางคืนที่พัก 
กลางวัน    และในที่สุดของท่ีจงกรมนั้น ๆ    โรคทั้งหลายมีจามไอเปนตน 
เกิดแกพวกภิกษุแลว.   ภิกษุเหลาน้ันถามกันและกันวา   " ผูมีอายุ    โรค 
อะไรเสียดแทงคุณ ?   โรคอะไรเสียดแทงคุณ ?"   กลาววา   " โรคจาม 
เสียดแทงผม,    โรคไอเสียดแทงผม"     ดังน้ีแลว     กลาววา    " ผูมีอายุ  
วันนี้     ผมไดเห็นรางผีหัวขาดในท่ีสุดที่จงกรม,   ผมไดเห็นรางผีในที่พัก 
กลางคืน,     ผมไดยินเสียงอมนุษยในท่ีพักกลางวัน,    ที่นี้เปนที่ควรเวน, 
ในที่นี้  ความไมผาสุกมีแกพวกเรา  พวกเราจักไปที่สํานักของพระศาสดา."  
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ภิกษุเหลาน้ัน   ออกไปสูสํานักของพระศาสดาโดยลําดับ   ถวายบังคมแลว 
นั่ง ณ สวนขางหน่ึง. 
 

                  พระศาสดาประทานอาวุธ 
        ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลาน้ันวา  " ภิกษุทัง้หลาย 
พวกเธอจักไมอาจเพ่ืออยูในที่นั้นหรือ ?" 
        ภิกษุ.  อยางนั้น  พระเจาขา  อารมณอันนากลัวเห็นปานน้ี  ปรากฏ 
แกขาพระองคทั้งหลาย    ผูพํานักอยูในท่ีนั้น,   เพราะเหตุนั้น   จึงมีความ 
ไมผาสุกเห็นปานน้ี.    ดวยเหตุนั้น    ขาพระองคทั้งหลายจึงคิดวา   " ที่นี้  
เปนที่ควรเวน."    ทิ้งท่ีนั้นมาสูสํานักของพระองคแลว. 
        พระศาสดา.   ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอไปในที่นั้นนั่นแลสมควร. 
        ภิกษุ.  ไมอาจ   พระเจาขา. 
        พระศาสดา.    ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอไมเอาอาวุธไป,   บัดนี้พวก 
เธอจงเอาอาวุธไปเถิด. 
        ภิกษุ.  ถือเอาอาวุธชนิดไหนไป ?   พระเจาขา. 
        พระศาสดาตรัสวา  " เราจักใหอาวุธแกพวกเธอ.    พวกเธอจงถือ 
เอาอาวุธที่เราใหไป "  ดังน้ีแลว  ตรัสเมตตสูตรทั้งส้ินวา 
               "ผูรูสันตบท  (บทอันสงบ)  พึงกระทําสิกขา ๓ 
        หมวดใด,  ผูฉลาดในประโยชน  ควรกระทําสิกขา ๓ 
        หมวดน้ัน  ผูฉลาดในประโยชน  พึงเปนผูองอาจ 
        เปนผูตรง  เปนผูซื่อตรง  เปนผูออนโยน  เปนผู 
        ไมทะนงตัว."  
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          เปนอาทิ  ดังนี้แลว  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงสาธยาย 
เมตตสูตรนี้     จําเดิมแตไพรสณฑภายนอกวิหาร    เขาไปสูภายในวิหาร" 
ดังน้ี  ทรงสงไปแลว.   ภิกษุเหลาน้ัน  ถวายบังคมพระศาสดา   ออกไปถึง 
ไพรสณฑนั้นโดยลําดับ  พากันสาธยายเปนหมูในภายนอกวิหาร   เขาไปสู 
ไพรสณฑแลว 
 

                     เทวดากลับไดเมตตาจิต 
          พวกเทวดาในไพรสณฑทั้งส้ิน   กลับไดเมตตาจิต   ทําการตอนรับ 
ภิกษุเหลาน้ัน,     ถามโดยเอื้อเฟอถึงการรับบาตรจีวร.     ถามโดยเอ้ือเฟอ 
ถึงการนวดฟนกาย,   ทําการอารักขาใหอยางเรียบรอยในที่นั้นแกพวกเธอ, 
( เทวดา )  ไดเปนผูนั่งสงบ    ดังพนมจักร.     ข้ึนชือ่วาเสียงแหงอมนุษย 
มิไดมีแลวในที่ไหน ๆ.  จิตของภิกษุเหลาน้ัน   มีอารมณเปนหน่ึง.  พวก 
เธอนั่งในท่ีพักกลางคืนและที่พักกลางวัน      ยังจิตใหหย่ังลงในวิปสสนา 
เริ่มต้ังความส้ินความเส่ือมในตนคิดวา  "ข้ึนชื่อวาอัตภาพน้ีเชนกับภาชนะ 
คืน  เพราะอรรถวาตองแตก  ไมมั่นคง"    ดังน้ี  เจริญวิปสสนาแลว. 
 

                    พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสคาถากําชับ 
          พระสมัมาสัมพุทธเจา  ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเอง  ทรงทราบ 
วาภิกษุเหลานั้น    เริ่มวิปสสนาแลว    จึงทรงเรียกภิกษุเหลาน้ัน    ตรัสวา 
"อยางนั้นนั่นแล    ภิกษุทั้งหลาย     ข้ึนชื่อวาอัตภาพน้ี   ยอมเปนเชนกับ 
ดวยภาชนะดินโดยแท  เพราะอรรถวาตองแตก  ไมมั่นคง" ดังนี้แลว 
ทรงฉายพระโอภาสไป   แมประทับอยูในที่  ๑๐๐  โยชน  ก็เปนประหน่ึง 
ประทับนั่งในท่ีเฉพาะหนาของภิกษุเหลาน้ัน    ทรงฉายพระฉัพพรรณรังสี  
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 มีพระรูปปรากฏอยู   ตรสัพระคาถานี้วา 
        ๖.  กุมภฺูปม   กายมทิ  วิทิตฺวา 
             นครปูม   จิตฺตมทิ   ถเกตฺ๑วา 
             โยเธถ    มาร   ปฺาวุเธน 
              ชิต ฺจ   รกฺเข   อนิเวสิโน๒  สิยา.                         
              "[บัณฑิต]   รูจักกายนี้  อันเปรียบดวยหมอ ,  กั้นจิต 
         อันเปรยีบดวยนคร,     พึงรบมารดวยอาวุธคือปญญา 
         พึงรักษาความชนะท่ีชนะแลว  และพึงเปนผูไมติดอยู." 
 

                 แกอรรถ   

         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    นครูปม ความวา  รูจักกายนี้  คือ 
ที่นับวาประชุมแหงอาการมีผมเปนอาทิ     ซึ่งชื่อวาเปรียบดวยหมอ     คือ 
เชนกับภาชนะดิน   เพราะอรรถวาไมมีกําลังและทรามกําลัง    เพราะอรรถ 
วาเปนไปชั่วกาล  ดวยความเปนกายไมยั่งยืน. 
         บาทพระคาถาวา  นครูปม   จิตฺตมิท  ถเกตฺวา  เปนตน  ความวา 
ธรรมดานคร  มีคูลึก  แวดลอมดวยกําแพง   ประกอบดวยประตูและปอม 
ยอมชื่อวามั่นคงภายนอก,    ถึงพรอมดวยถนน   ๔  แพรง   มรีานตลาดใน 
ระหวาง    ชือ่วาจัดแจงดีภายใน,   พวกโจรภายนอกมาสูนครน้ัน  ดวยคิด 
วา  "เราจักปลน     ก็ไมอาจเขาไปได  ยอมเปนดังวากระทบภูเขา กระ- 
ทอนกลับไป   ฉันใด,   กลุบุตรผูบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน  กัน้วิปสสนา 
จิตของตน  ทําใหมั่นคง  คือใหเปนเชนกับนคร  หามกิเลสที่มรรคนั้น  ๆ 
 
๑. เปตฺวา.   ๒. อรรถกถา  วา  อนิเวสโน.  
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พึงฆา   ดวยอาวุธคือปญญาอันสําเร็จแลวดวยวิปสสนา  และสําเร็จแลวดวย 
อริยมรรค   ชื่อวาพึงรบ   คือพึงประหารกิเลสมารน้ัน    ดุจนักรบยืนอยูใน 
นคร    รบหมูโจรดวยอาวุธมีประการตาง ๆ   มีอาวุธมีคมขางเดียวเปนตน 
ฉะน้ัน." 
          สองบทวา  ชิตฺจ  รกฺเข  ความวา  กุลบุตร   เมื่อตองเสพอาวาส 
เปนที่สบาย  ฤดูเปนที่สบาย  บุคคลเปนที่สบาย  และการฟงธรรมเปนเหตุ 
สบายเปนตน    เขาสมาบัติในระหวาง ๆ     ออกจากสมาบัตินั้นพิจารณา 
สังขารทั้งหลายดวยจิตหมดจด ชื่อวาพึงรักษาธรรมที่ชนะแลว  คือวิปสสนา 
อยางออนท่ีตนใหเกิดข้ึนแลว. 
          สองบทวา   อนิเวสโน  สิยา  ไดแก  พึงเปนผูไมมีอาลัย. 
          อธิบายวา    เหมือนอยางวา   นกัรบ   ทําซุมเปนที่พักพลในภูมิ 
ประเทศเปนท่ีประชิดแหงสงคราม๑      รบอยูกับพวกอมิตร     เปนผูหิว 
หรือกระหายแลว    เมื่อเกราะหยอนหรือเมื่ออาวุธพลัดตก    ก็เขาไปยังซุม 
เปนที่พักพล   พักผอน  กนิ   ดื่ม   ผูกสอด   ( เกราะ.)    จับอาวุธแลว 
ออกรบอีก  ย่ํายีเสนาของฝายอ่ืน  ชนะปรปกษที่ยังมิไดชนะ  รกัษาชัยชนะ 
ที่ชนะแลว.    กถ็าวานักรบนั้น      เมื่อพักผอนอยางนั้นในซุมเปนที่พักพล 
ยินดีซุมเปนที่พักพลนั้น  พึงพักอยู   ก็พึงทํารัชสมบัติใหเปนไปในเง้ือมมือ 
ของปรปกษฉันใด,  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน    หม่ันเขาสมาบัติ  ออกจาก 
สมาบัตินั้น พิจารณาสังขารทั้งหลาย  ดวยจิตอันหมดจด ยอมสามารถรักษา 
วิปสสนาอยางออน   ที่ไดเฉพาะแลว    ยอมชนะกเิลสมาร    ดวยความได 
เฉพาะซึ่งมรรคอันยิ่ง,  ก็ถาวา  ภิกษุนั้น ยอมพอใจสมาบัติ  อยางเดียว  ไม 
 
๑. สงฺคามสีเส  ในสีสประเทศแหงสงคราม  คือในสมรภมิูหรือสนามรบ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 434 

หม่ัน พิจารณาสังขารทั้งหลาย    ดวยจิตอันหมดจด   ยอมไมสามารถทําการ 
แทงตลอดมรรคและผลได,    เพราะเหตุนั้น     ภิกษุเมื่อรักษาธรรมท่ีควร 
รักษา    พึงเปนผูไมติดอยู    คือพึงทําสมาบัติใหเปนที่เขาพักแลวไมติดอยู 
ไดแกไมพึงทําอาลัยในสมาบัตินั้น.     พระศาสดาตรัสวา   " เธอท้ังหลาย 
จงทําอยางนั้น. "  พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
          ในเวลาจบเทศนา    ภิกษุ  ๕๐๐ รูปนั่งในท่ีนั่งเทียว   บรรลุพระ- 
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย    สรรเสริญชมเชยท้ังถวายบังคมพระ- 
สรีระอันมีวรรณะเพียงดังทองของพระตถาคต  มาแลว  ดังนี้แล             
              เรื่องภิกษุผูปรารภวิปสสนา  จบ.  
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           ๗. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ [๓๐] 
                    ขอความเบื้องตน 
          พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในกรุงสาวัตถี    ทรงปรารภพระเถระ 
ชื่อวา ปูติคัตตติสสเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "  อจริ  วตย  กาโย" 
เปนตน. 
 

                           พระเถระกายเนา 
          ไดยินวา   กลุบุตรชาวกรุงสาวัตถีผูหน่ึง    ฟงธรรมกถาในสํานัก 
ของพระศาสดา     ถวายชีวิตในพระศาสนา      ไดบรรพชาอุปสมบทแลว 
ไดชื่อวา  พระติสสเถระ.  เมื่อกาลลวงไป ๆ โรคเกดิข้ึนในสรีระของทาน. 
ตอมท้ังหลาย  ประมาณเทาเมล็ดผักกาดผุดข้ึน. มัน  (โตข้ึน)  โดยลําดับ 
ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว     ประมาณเทาเมล็ดถั่วดํา     ประมาณเทาเมล็ด 
กระเบา    ประมาณเทาผลมะขามปอม    ประมาณเทาผลมะตูม แตกแลว. 
สรีระทั้งส้ิน  ไดเปนชองเล็กชองนอย   ชื่อของทานเกิดข้ึนแลววา  พระ- 
ปูติคัตตติสสเถระ   (พระติสสเถระผูมีกายเนา).   ตอมา  ในกาลเปนสวน 
อ่ืน    กระดูกของทาน    แตกแลว.    ทานไดเปนผูที่ใคร ๆ ปฏิบติัไมได. 
ผานุงและผาหมเปอนดวยหนองและเลือด     ไดเปนเชนกับขนมรางแห. 
พวกภิกษุมีสัทธิวิหาริกเปนตนไมอาจจะปฏิบัติได  (จึงพากัน)  ทอดท้ิง 
แลว.  ทานเปนผูไมมีที่พ่ึงนอน  ( แซว )  แลว.  
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                พระพุทธเจาทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม 
         ก็ธรรมดาวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย   ยอมไมทรงละการตรวจดูโลก 
สิ้น  ๒ วาระ (คือ)  ในกาลใกลรุง เมื่อทรงตรวจดูโลก   ทรงตรวจดูจําเดิม 
แตขอบปากแหงจักรวาล     ทําพระญาณใหมุงตอพระคันธกุฎี.    เมื่อทรง 
ตรวจดูเวลาเย็น  ทรงตรวจดูจําเดิมแตพระคันธกุฎี  ทําพระญาณใหมุงตอที่ 
(ออกไป )  ภายนอก.   ก็ในสมัยนั้น  พระปูติคัตตติสสเถระ   ปรากฏแลว 
ภายในขายคือพระญาณของพระผูมีพระภาคเจา.  พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัย 
แหงพระอรหัตของติสสภิกษุ  ทรงดําริวา "ภิกษุนี้    ถูกพวกสัทธิวิหาริก 
เปนตน  ทอดท้ิงแลว,   บัดนี้   เธอยกเวนเราเสีย  ก็ไมมีที่พ่ึงอ่ืน"  ดังน้ี  
แลว   จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี เหมือนเสด็จเที่ยวจาริกในวิหาร  เสด็จ 
ไปสูโรงไฟ    ทรงลางหมอ   ใสน้ํา   ยกต้ังบนเตา  เมื่อทรงรอใหน้ํารอน 
ไดประทับยืนในโรงไฟนั่นเอง:    ทรงรูความท่ีน้ํารอนแลว     เสด็จไป 
จับปลายเตียงที่ติสสภิกษุนอน.    ในกาลน้ัน    พวกภิกษุ    กราบทูลวา 
"ขอพระองค  จงเสด็จหลีกไป  พระเจาขา  พวกขาพระองคจักยก๑  (เอง) 
แลว  ( ชวยกนั )   ยกเตียง   นําไปสูโรงไฟ.  พระศาสดาทรงใหนํารางมา 
ทรงเทนํ้ารอน   ( ใส )   แลว  ทรงสั่งภิกษุเหลาน้ันให  ( เปลื้อง )  เอา 
ผาหมของเธอ    ใหขยําดวยนํ้ารอน  แลวใหผ่ึงแดด    ลําดับนั้น    พระ- 
ศาสดา  ประทับยืนอยูในที่ใกลของเธอ   ทรงรดสรีระนั้นใหชุมดวยนํ้าอุน 
ทรงถูสรีระของเธอ      ใหเธออาบแลว .       ในท่ีสุดแหงการอาบของเธอ, 
ผาหมนั้นแหงแลว.   ทีนัน้    พระศาสดาทรงชวยเธอใหนุงผาหมนั้น  ทรง 
ใหขยําผากาสาวะที่เธอนุงดวยนํ้า  แลวใหผ่ึงแดด.  ทีนั้น  เมื่อนํ้าท่ีกายของ 
 
๑. สํานวนภาษามคธ  ใชคหธาตุ.  
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เธอพอขาด   (คือแหง)   ผานุงน้ันก็แหง.    เธอนุงผากาสาวะผืนหนึ่ง 
หมผากาสาวะผืนหน่ึง   เปนผูมีสรีระเบา  มีจิตมีอารมณเปนหน่ึง  นอนบน 
เตียงแลว.    พระศาสดาประทับยืน  ณ ที่เหนือศีรษะของเธอ    ตรัสวา 
" ภิกษุ  กายของเธอนี้   มีวิญญาณไปปราศแลว   หาอุปการะมิได  จักนอน 
บนแผนดิน  เหมือนทอนไม"  ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา 
          ๗.  อจิร   วตย   กาโย                 ปวึ    อธิเสสฺสติ 
              ฉุฑโฺฑ  อเปตวิฺาโณ          นิรตฺถว   กลิงคฺร. 
                    "ไมนานหนอ  กายน้ีจักนอนทับแผนดิน.  กายน้ี 
              มีวญิญาณไปปราศ     อันบคุคลท้ิงแลว,   ราวกับ 
              ทอนไมไมมีประโยชนฉะนั้น." 
 

                                           แกอรรถ 
          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อจิร  วต   เปนตน  ความวา  ภิกษุ 
ตอกาลไมนานเลย    กายนี้จักนอนทับแผนดิน    คือจักนอนเบ้ืองบนแหง 
แผนดิน  ที่สตัวนอนแลวดวยการนอนปกตินี้. 
          ดวยบทวา   ฉุฑฺโฑ    พระศาสดา   ทรงแสดงเน้ือความวา  "กาย 
นี้   จักเปนของชื่อวาเปลา    เพราะความมีวิญญาณไปปราศ     ถูกทอดทิ้ง 
แลวนอน." 
          เหมือนอะไร ? 
          เหมือนทอนไม  ไมมีประโยชน. 
          อธิบายวา  เหมือนทอนไมอันไรอุปการะ   ไมมีประโยชน, 
          จริงอยู    พวกมนุษยผูมีความตองการดวยทัพสัมภาระ   เขาไปสูปา  
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แลว     ตัดไมตรงโดยสัณฐานแหงไมตรง    ไมคดโดยสัณฐานแหงไมคด 
ถือเอา  (เปน)  ทัพสัมภาระ,   แตตัดไมเปนโพรง   ไมผุ   ไมไมมแีกน 
ไมเกิดเปนตะปุมตะปาท่ีเหลือ   ทิ้งไวในปาน้ันนั่นเอง   มนุษยพวกอ่ืนผูมี 
ความตองการดวยทัพสัมภาระมาแลว     ชื่อวา     หวังถือเอาชิ้นไมที่ถูกท้ิง 
ไวนั้น   ยอมไมมี,   มนุษยเหลานั้น   แลดูไมนั้นแลว   ยอมถือเอาไม  ที่ 
เปนอุปการะแกตนเทาน้ัน;  ไมนอกน้ี   ยอมเปนไมถมแผนดินอยางเดียว, 
ก็ไมนั้น   พึงเปนไมแมที่ใคร  ๆ  อาจจะทําเชิงรองเตียงหรือเขียงเทา   หรือ 
วาต่ังแผนกระดาน    ดวยอุบายน้ัน ๆ ได;  สวนวา  บรรดาสวน  ๓๒  ใน 
อัตภาพนี้   แมสวนหนึ่ง  ชื่อวา  เขาถึงความเปนของท่ีจะพึงถือเอาไดดวย 
สามารถแหงอุปกรณวัตถุ   มีเชิงรองเตียงเปนตน  หรือดวยมุขเปนอุปการะ 
อยางอ่ืน  ยอมไมมี  กายนี้มีวิญญาณไปปราศแลว   ตอวันเล็กนอยเทาน้ัน 
ก็จักตองนอนเหนือแผนดิน เหมือนทอนไมไมมีประโยชนฉะน้ัน  ดังนี้แล. 
 

        พระปูติคัตตติสสเถระนิพพาน 
          ในเวลาจบเทศนา   พระปูติคัตตติสสเถระ    บรรลุพระอรหัตพรอม 
ดวยปฏิสัมภิทาแลว.     แมชนอ่ืนเปนอันมาก     กไ็ดเปนพระอริยบุคคลมี 
พระโสดาบันเปนตน.       ฝายพระเถระบรรลุพระอรหัตแลวก็ปรินิพพาน. 
พระศาสดาโปรดใหทําสรีรกิจของทาน   ทรงเก็บ  ( อัฐิ ) ธาตุ  แลวโปรด 
ใหทําเจดียไว. 
          พวกภิกษุ    กราบทูลถามพระศาสดาวา  " พระเจาขา     พระปูติ- 
คัตตติสสเถระ  บังเกิดในที่ไหน ?" 
 
๑.  ปวีคต.  
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        พระศาสดา.  เธอปรนิิพพานแลว   ภิกษุทั้งหลาย. 
        พวกภิกษุ.    พระเจาขา     กายของภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหง 
พระอรหัตเห็นปานน้ัน   เกิดเปนกายเนา  เพราะเหตุอะไร  ?  กระดูกทั้ง- 
หลายแตกแลว   เพราะเหตุอะไร ?  อะไรเปนเหตุถึงควานเปนอุปนิสัยแหง 
พระอรหัตของทานเลา ? 
        พระศาสดา.    ภิกษุทั้งหลาย   ผลนี้ทั้งหมด    เกิดแลวแกติสสะน่ัน 
ก็เพราะกรรมที่ตัวทําไว. 
        พวกภิกษุ.  กก็รรมอะไร ?  ที่ทานทําไว  พระเจาขา. 
        พระศาสดา  ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย  ถากระน้ัน  พวกเธอจงฟง" 
ดังน้ีแลว   ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสดังตอไปนี้ :-) 
 

                        บรุพกรรมของพระติสสะ 
        ติสสะน้ีเปนพรานนก    ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระ- 
นามวากัสสปะ    ฆานกเปนอันมากบํารุงอิสรชน,     ขายนกท่ีเหลือจากนก 
ที่ใหแกอิสรชนเหลาน้ัน.   คิดวา  "นกท่ีเหลือจากขาย  อันเราฆาเก็บไว 
จักเนาเสีย"    จึงหักกระดูกแขงและกระดูกปกของนกเหลาน้ัน    ทําอยาง 
ที่มันไมอาจบินหนีไปได   แลวกองไว.   เขาขายนกเหลาน้ันในวันรุงข้ึน, 
ในเวลาท่ีไดนกมามากมาย   ก็ใหปงไว   เพ่ือประโยชนแหงตน.  วันหน่ึง 
เมื่อโภชนะมีรสของเขาสุกแลว   พระขีณาสพองคหน่ึง  เที่ยวไปเพ่ือบิณฑ- 
บาต    ไดยืนอยูที่ประตูเรือนของเขา  เขาเห็นพระเถระแลว  ยังจิตใหเลื่อมใส 
คิดวา  "สัตวมีชีวิตมากมาย  ถูกเราฆาตาย,  ก็พระผูเปนเจายืนอยูที่ประตู 
เรือนของเรา    และโภชนะอันมีรสก็มีอยูพรอมภายในเรือน,   เราจะถวาย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 440 

บิณฑบาตแกทาน "  ดังน้ีแลวจึงรับบาตรของพระขีณาสพนั้น  ใสโภชนะ 
อันมีรสนั้นใหเต็มบาตรแลว  ถวายบิณฑบาตอันมีรส   แลวไหวพระเถระ 
ดวยเบญจางคประดิษฐ  กลาววา  "ขาแตทานผูเจริญ  ขาพเจาพึงถึงท่ีสุด 
แหงธรรมที่ทานเห็นเถิด."   พระเถระไดทําอนุโมทนาวา  "จงเปนอยาง 
นั้น." 
 

                                    ประมวลผลธรรม               

         ภิกษุทั้งหลาย    ผล    (ทั้งหมด )    นั่นสําเร็จแลวแกติสสะ  ดวย 
อํานาจแหงกรรมที่ติสสะทําแลวในกาลนั้นนั่นเอง;   กายของติสสะเกิดเนา  
เปอย,   และกระดูกทั้งหลายแตก  ก็ดวยผลของการทุบกระดูกนกท้ังหลาย; 
ติสสะบรรลพุระอรหัต   ก็ดวยผลของการถวายบิณฑบาตอันมีรสแกพระ- 
ขีณาสพ  ดังนี้แล                                                                    
                          เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ  จบ.  
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             ๘. เรื่องนันทโคปาลกะ  [๓๑] 
                     ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในโกศลชนบท  ทรงปรารภนายโคบาลก 
ชื่อนันทะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ทิโส  ทิส "   เปนตน. 
 

                   นายนันทะหลบหลีกราชภัย 
        ดังไดสดับมา    นายโคบาลกชื่อนันทะ    ในกรุงสาวัตถี    เปนคน 
มั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีสมบัติมาก  รกัษาฝูงโคของคฤหบคีชื่ออนาถบิณฑิกะ 
อยู.    นยัวา   นายนันทโคบาลกนั้น   หลบหลีกความบีบค้ันแหงพระราชา 
ดวยความเปนคนเลี้ยงโค  อยางชฎิลชือ่เกณิยะ  หลบหลีกความบีบค้ันแหง 
พระราชาดวยเพศบรรพชติ   รักษาขุมทรัพยของตนอยู.   เขาถือเอาปญจ- 
โครสตลอดกาลสมควรแกกาล   (ตามกําหนดเวลา)   มาสูสํานักของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  พบพระศาสดา  ฟงธรรมแลว  ทลูวิงวอนพระศาสดา 
เพ่ือตองการใหเสด็จมาสูที่อยูของตน. 
 

               พระศาสดาไปโปรดนายนันทะ 
        พระศาสดา    ทรงรอความแกกลาแหงญาณของเขาอยู     ไมเสด็จ 
ไปแลว  (ครัน้)  ทรงทราบความท่ีเขาเปนผูมีญาณแกกลาแลว  วันหน่ึง 
อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมแลว   เสด็จจาริกไปอยู   ทรงแวะจากหนทาง 
ประทับนั่งแลว   ที่โคนตนไมแหงใดแหงหนึ่ง   ซึ่งใกลสถานที่อยูของเขา  
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        นายนันทะไปสูสํานักของพระศาสดา   ถวายบังคมกระทําปฏิสันถาร 
นิมนตพระศาสดาแลว    ไดถวายปญจโครสทานอันประณีต   แกภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประธานส้ิน  ๗  วัน. ในวันที ่ ๗ พระศาสดาทรงกระทํา 
อนุโมทนาเสร็จแลว   ตรัสอนุบุพพีกถาตางโดยทานกถาเปนตน    ในเวลา 
จบกถา  นายโคบาลกชื่อนันทะ  ต้ังอยูในโสดาปตติผล  รับบาตรของพระ- 
ศาสดา     ตามสงเสด็จพระศาสดาไปไกล      เมื่อพระศาสดารับส่ังใหกลับ 
ดวยพระดํารัสวา  "อุบาสก  จงหยุดเถิด"  ถวายบังคมพระศาสดากลับแลว. 
ลําดับนั้น  นายพรานคนหน่ึงไดแทงเขาใหตายแลว. 
 

          พวกภิกษุโทษพระศาสดาวาทําใหนายนันทะถูกฆา 
        พวกภิกษุผูมาขางหลัง    เห็นแลว     จึงไปกราบทูลพระศาสดาวา 
" ขาแตพระองคผูเจริญ       นายโคบาลกชื่อนันทะ     ถวายมหาทานตามสง 
เสด็จแลวกลับไป   ถูกนายพรานฆาตายเสียแลว    ก็เพราะความท่ีพระองค 
เสด็จมาแลวในที่นี้.   ถาวาพระองคจักมิไดเสด็จมาแลวไซร,     ความตาย 
จักไมไดมีแกเขาเลย." 
 

                จติที่ต้ังไวผิดทําความฉิบหายใหยิ่งกวาเหตุใด ๆ  

        พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อเรามาก็ตาม    มิไดมา 
ก็ตาม    ชื่อวา  อุบายเปนเครื่องพนจากความตายของนายนันทะน้ัน   แม 
ผูไปอยูสูทิศใหญ  ๔  สูทศินอย  ๔  ยอมไมมี;  ดวยวา   จิตเทานั้นซึ่งต้ัง 
ไวผิดแลว     อันเปนไปในภายในของสัตวเหลาน้ี     ยอมทําความพินาศ 
ฉิบหาย   ที่พวกโจร  (หรอื)  พวกคนจองเวรจะทํา  (ให)   ไมไดดังน้ี  
ตรัสพระคาถานี้วา  
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        ๘.  ทิโส  ทิส   ยนฺต   กยิรา      เวรี    วา    ปน   เวริน 
                      มิจฺฉาปณิหติ   จิตฺต         ปาปโย  น  ตโต  กเร 
                      "จิตซึ่งต้ังไวผิดแลว  พึงทําเขา  (บุคคล)  นั้น 
                      ใหเลวทรามย่ิงกวาความพินาศฉิบหาย  ที่โจรเห็นโจร 
                      หรือคนจองเวรเห็นคนจองเวรทํา  (แกกัน)   นั้น 
                      (เสียอีก)." 
 

                          แกอรรถ                       

        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  ทิโส  ทิส  แปลวา  โจรเห็นโจร. 
ศัพทวา  ทิสฺวา   เปนพระบาลีที่เหลือ  (บัณฑิตพึงเพ่ิมเขา). 
        สองบทวา   ยนฺต    กยิรา   ความวา   พึงทําซ่ึงความพินาศฉิบหาย 
นั้นใดแกโจรหรือคนจองเวรน้ัน.  ถึงในบทท่ี  ๒ ก็มีนัยเชนเดียวกัน. 
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสเปนคําอธิบายไวดังนี้วา   "โจรผูมกัประทุษ- 
รายตอมิตรผูหน่ึง  เมื่อผิดในบุตร  ภริยา  นา  ไร  วัวและควายเปนตน 
ของโจรผูหนึ่ง โจรผิดตอโจรใด,  เห็นโจรแมนั้นซึ่งผิดอยูในตนอยางนั้นน่ัน 
แหละ,   ก็หรือวาคนจองเวรเห็นชนผูผูกเวรกันไวดวยเหตุบางอยางนั่นแหละ 
ซึ่งชื่อวา  ผูจองเวร,   ชื่อวาพึงทําความพินาศฉิบหายอันใดแกโจรหรือคน 
ผูจองเวรน้ัน      คือพึงเบียดเบียนบุตรและภริยาของโจรหรือคนจองเวรน้ัน 
พึงทําส่ิงของตาง ๆ มีนาเปนตนของโจร หรือของคนจองเวรน้ันใหฉิบหาย 
หรือพึงปลงซึ่งโจรหรือคนจองเวรน้ันจากชีวิต     เพราะความท่ีตนเปนคน 
โหดราย   คือเพราะความท่ีตนเปนคนทารุณ,  จิตชื่อวาต้ังไวผิด  เพราะ 
ความเปนจิตต้ังไวผิดในอกุศลกรรมบถ  ๑๐ พึงทําใหเขาเลวทรามย่ิงกวา  
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ความพินาศฉิบหายน้ัน    คือทําบุรุษน้ันใหเปนผูลามกกวาเหตุนั้น;    จริง 
อยู   โจรก็ดี   คนจองเวรก็ดี     มีประการดังกลาวแลว   พึงยังทุกขใหเกิด 
หรือพึงทําซ่ึงความส้ินไปแหงชีวิต    แกโจรหรือแกคนจองเวร  (ได )  ใน 
อัตภาพนี้เทานั้น,  สวนจิตน้ี   ซึ่งต้ังไวผิดในอกุศลกรรมบถทัง้หลาย ยอมยัง 
บุคคลใหถึงความพินาศฉิบหายในทิฏฐธรรมบาง  ซัดไปในอบาย  ๔  ยอม 
ไมใหยกศีรษะข้ึนไดในพันอัตภาพบาง." 
          ในกาลจบเทศนา  ชนเปนอันมาก  บรรลุอรยิผลท้ังหลาย  มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน,  เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว. 
          ก็กรรมท่ีอุบาสกไดทําไวในระหวางภพ       พวกภิกษุมิไดทูลถาม, 
เพราะฉะนั้น  (กรรมนั้น)  พระศาสดาจึงมิไดตรัสบอก  ดังนี้แล. 
                  เรื่องนันทโคปาลกะ  จบ.  
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         ๙.  เรื่องพระโสไรยเถระ  [๓๒] 
                  ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดายังพระธรรมเทศนานี้วา  "น  ต  มาตา  ปตา  กริยา" 
เปนตน  ซึ่งต้ังข้ึนในโสไรยนคร  ใหจบลงในพระนครสาวัตถี. 
 

        เศรษฐีบุตรกลับเพศเปนหญิงแลวหลบหนี 
        เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา     ประทับอยูในกรุงสาวัตถี,     ลูกชาย 
ของโสไรยเศรษฐี  ในโสไรยนคร   นั่งบนยานนอยอันมีความสุขกับสหาย  
ผูหน่ึงออกไปจากนคร     เพ่ือประโยชนจะอาบนํ้าดวยบริวารเปนอันมาก. 
ขณะนั้น    พระมหากัจจายนเถระ    มคีวามประสงคจะเขาไปสูโสไรยนคร 
เพ่ือบิณฑบาต    หมผาสังฆาฏิภายนอกพระนคร.     ก็สรรีะของพระเถระ 
มีสีเหมือนทองคํา    ลูกชายของโสไรยเศรษฐี    เห็นทานแลว     จึงคิดวา 
" สวยจริงหนอ   พระเถระรูปนี้  ควรเปนภริยาของเรา,  หรือสีแหงสรีระ 
ของภริยาของเรา   พึงเปนเหมือนสีแหงสรีระของพระเถระน้ัน."    ในขณะ 
สักวาเขาคิดแลวเทาน้ัน  เพศชายของเศรษฐีบุตรนั้น  ก็หายไป,   เพศหญิง 
ไดปรากฏแลว.    เขาละอายจึงลงจากยานนอยหนีไป.  ชนใกลเคียงจําลูก 
ชายเศรษฐีนั้นไมได  จึงกลาววา  "อะไรนั่น ๆ ?"      แมนางก็เดินไปสู 
หนทางอันไปยังเมืองตักกสิลา.  
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                   พวกเพื่อนและพอแมออกติดตามแตไมพบ 
         ฝายสหายของนาง   แมเที่ยวคนหาขางโนนและขางนี้     ก็ไมไดพบ. 
ชนทั้งปวงอาบเสร็จแลวไดกลับไปสูเรือน;       เมื่อชนทั้งหลายกลาวกันวา 
" เศรษฐีบุตรไปไหน ?"     ชนที่ไปดวยจึงตอบวา     " พวกผมเขาใจวา 
" เขาจักอาบนํ้ากลับมาแลว."   ขณะนั้น   มารดาและบิดาของเขาคนดูในที่ 
นั้น ๆ  เมื่อไมเห็น  จึงรองไห  รําพัน   ไดถวายภัตเพ่ือผูตาย   ดวยความ 
สําคัญวา   " ลูกชายของเรา   จักตายแลว." 
 

                       นางเดินตามพวกเกวียนไปเมืองตักกสิลา 
         นางเห็นพวกเกวียนไปสูเมืองตักกสิลาหมูหน่ึง   จึงเดินติดตามยาน- 
นอยไปขางหลัง ๆ.    ขณะน้ัน  พวกมนุษยเห็นนางแลว  กลาววา  "หลอน 
เดินตามขางหลัง ๆ  แหงยานนอยของพวกเรา (ทําไม ?)   พวกเราไมรูจัก 
หลอนวา   ' นางนี่เปนลูกสาวของใคร ?'  นางกลาววา  " นาย  พวกทาน 
จงขับยานนอยของตนไปเถิด.  ดิฉันจักเดินไป,"  เมื่อเดินไป ๆ (เมื่อยเขา) 
ไดถอดแหวนสําหรับสวมน้ิวมือใหแลว    ใหทําโอกาสในยานนอยแหงหนึ่ง 
(เพ่ือตน). 
 

                  ไดเปนภรยิาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้น 
         พวกมนุษย    คิดวา   " ภริยาของลูกชายเศรษฐีของพวกเรา   ใน 
กรุงตักกสิลา    ยังไมมี,    เราทั้งหลายจักบอกแกทาน,    บรรณาการใหญ 
(รางวัลใหญ)    จักมีแกพวกเรา."   พวกเขาไปแลว    เรียนวา     " นาย  
แกวคือหญิง  พวกผมไดนํามาแลว   เพ่ือทาน."    ลกูชายเศรษฐีนั้นไดฟง 
แลว    ใหเรยีกนางมา    เห็นนางเหมาะกับวัยของตน    มีรูปงามนาพึงใจ  
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มีความรักเกิดข้ึน  จึงไดกระทําไว  (ใหเปนภริยา)  ในเรือนของตน. 
 

ชายอาจกลับเปนหญิงและหญิงอาจกลับเปนชายได 
          จริงอยู   พวกผูชาย   ชื่อวาไมเคยกลับเปนผูหญิง   หรือพวกผูหญิง 
ไมเคยกับเปนผูชาย    ยอมไมมี.    เพราะวา   พวกผูชายประพฤติลวงใน 
ภริยาทั้งหลายของชนอ่ืน  ทํากาละแลว   ไหมในนรกส้ินแสนปเปนอันมาก 
เมื่อกลับมาสูชาติมนุษย    ยอมถึงภาวะเปนหญิง    สิ้น ๑๐๐  อัตภาพ   ถึง 
พระอานนทเถระ    ผูเปนอริยสาวก     มีบารมีบําเพ็ญมาแลวต้ังแสนกัลป 
ทองเท่ียวอยูในสงสาร     ในอัตภาพหน่ึง      ไดบังเกิดในตระกูลชางทอง 
ทําปรทารกรรมไหมในนรกแลว,   ดวยผลกรรมทีย่ังเหลือ   ไดกลับมาเปน 
หญิงบําเรอเทาแหงชายใน  ๑๔  อัตภาพ,    ถึงการถอนพืช    (เปนหมัน ) 
ใน ๗ อัตภาพ.   สวนหญงิท้ังหลาย  ทําบุญท้ังหลายมีทานเปนตน   คลาย 
ความพอใจในความเปนหญิงก็ต้ังจิตวา   " บญุของขาพเจาท้ังหลายนี้  ขอจง 
เปนไปเพ่ือกลับไดอัตภาพเปนชาย"    ทํากาละแลว    ยอมกลบัไดอัตภาพ 
เปนชาย.  พวกหญิง  ที่มผัีวดังเทวดา   ยอมกลับไดอัตภาพเปนชาย    แม 
ดวยอํานาจแหงการปรนนิบัติดีในสามีเหมือนกัน.     สวนลูกชายเศรษฐีนี้  
ยังจิตใหเกิดข้ึนในพระเถระโดยไมแยบคาย     จึงกลับไดภาวะเปนหญิงใน 
อัตภาพนี้ทันที. 
 

               นางคลอดบุตร 
          ก็ครรภไดต้ังในทองของนาง     เพราะอาศัยการอยูรวมกับลูกชาย 
เศรษฐีในตักกสิลา.    โดยกาลลวงไป  ๑๐  เดือน  นางไดบุตร    ในเวลาท่ี  
บุตรของนางเดินได   ก็ไดบุตรแมอีกคนหน่ึง.    โดยอาการอยางน้ี    บุตร  
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ของนางจึงมี ๔ คน,  คือบุตรผูอยูในทอง ๒ คน  บุตรผูเกิดเพราะอาศัยเธอ 
(ครั้งเปนชายอยู )  ในโสไรยนคร ๒ คน. 
 

           นางไดพบกับเพื่อนเกแลวเลาเรื่องใหฟง 
           ในกาลน้ัน    ลูกชายเศรษฐีผูเปนสหายของนาง    ( ออก)    จาก 
โสไรยนครไปสูกรุงตักกสิลาดวยเกวียน ๕๐๐  เลม     นั่งบนยานนอยอันมี 
ความสุขเขาไปสูพระนคร.     ขณะนั้น     นางเปดหนาตางบนพ้ืนปราสาท 
ชั้นบน   ยืนดูระหวางถนนอยู    เห็นสหายน้ัน   จําเขาไดแมนยํา   จึงสง 
สาวใชใหไปเชิญเขามาแลว      ใหนั่งบนพ้ืนมีคามาก     ไดทําสักการะและ 
สัมมานะอยางใหญโต.    ขณะน้ัน    สหายนั้นกลาวกะนางวา   " แมมหา- 
จําเริญ  ในกาลกอนแตนี้   ฉันไมเคยเห็นนาง,   ก็เม่ือเปนเชนนี้   ไฉนนาง 
จึงทําสักการะแกฉันใหญโต,  นางรูจักหรือ ?" 
           นาง.   จะ  นาย   ฉันรูจัก,   ทานเปนชาวโสไรยนคร   มิใชหรือ ? 
           สหาย.   ถูกละ   แมมหาจําเริญ. 
           นางไดถามถึงความสุขสบายของมารดาบิดา    ของภริยา  ทั้งของลูก 
ชายท้ังสอง    สหายนอกนี้ตอบวา  " จะ    แมมหาจําเริญ    ชนเหลาน้ัน  
สบายดี"   แลวถามวา   " แมมหาจําเริญ     นางรูจักชนเหลานั้นหรือ  ?" 
           นาง.    จะ    นาย   ฉันรูจัก,  ลูกชายของทานเหลาน้ันมีคนหนึ่ง, 
เขาไปไหนเลา  ? 
           สหาย.  แมมหาจําเริญ     อยาไดพูดถึงเขาเลย;   ฉันกับเขา  วันหน่ึง 
ไดนั่งในยานนอยอันมีความสุขออกไปเพ่ืออาบนํ้า  ไมทราบท่ีไปของเขาเลย.  
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เที่ยวคนดูขางโนนและขางนี้   (ก็)  ไมพบเขา   จึงไดบอกแตมารดาและ 
บิดา    (ของเขา),    แมมารดาและบิดาทั้งสองน้ัน  ของเขา    ไดรองไห 
คร่ําครวญ    ทํากิจอันควรทําแกคนผูลวงลับไปแลว. 
          นาง.  ฉัน  คือเขานะ  นาย. 
          สหาย.  แมมหาจําเริญ   จงหลีกไป.  นางพูดอะไร ?  สหายของฉัน 
ยอมงามเหมือนลูกเทวดา,  (ทั้ง)  เขาเปนผูชาย  (ดวย). 
          นาง.  ชางเถอะ  นาย  ฉัน  คือเขา. 
          ขณะนั้น  สหายจึงถามนางวา   " อันเรื่องนี้เปนอยางไร ?" 
          นาง.  วันนั้น  เธอเห็นพระมหากัจจายนเถระผูเปนเจาไหม ? 
          สหาย.  เห็นจะ. 
          นาง.    ฉันเห็นพระมหากัจจายนะผูเปนเจาแลว    ไดคิดวา  ' สวย 
จริงหนอ    พระเถระรูปนี้ควรเปนภริยาของเรา,    หรือวาสีแหงสรีระของ 
ภริยาของเรา    พึงเปนเหมือนสีแหงสรีระของพระเถระน่ัน,'     ในขณะที่ 
ฉันคิดแลวน่ันเอง    เพศชายไดหายไป,    เพศหญิงปรากฏข้ึน     เมื่อเปน 
เชนนี้   ฉันไมอาจบอกแกใครได  ดวยความละอาย  จึงหนีไปจากท่ีนั้นมา        
ณ  ที่นี้  นาย. 
          สหาย.   ตายจริง   เธอทํากรรมหนักแลว,   เหตุไร   เธอจึงไมบอก 
แกฉันเลา ?  เออ  ก็เธอใหพระเถระอดโทษแลวหรอื ? 
          นาง.   ยังไมใหทานอดโทษเลย   นาย,  ก็เธอรูหรือ ?   พระเถระ 
อยู  ณ ที่ไหน  ? 
          สหาย.  ทานอาศัยนครนี้แหละอยู. 
          นาง.  หากวา   ทานเที่ยวบิณฑบาต   พึงมาในท่ีนี้ไซร,   ฉันพึง  
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ถวายภิกษาหารแกพระผูเปนเจาของฉัน . 
           สหาย.    ถากระน้ัน    ขอเธอจงรีบทําสักการะไว,   ฉันจักยังพระ- 
ผูเปนเจาของเราใหอดโทษ. 
 

                           นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ 
           เธอไปสูที่อยูของพระเถระ   ไหวแลว   นั่ง ณ  ที่ควรสวนหนึ่งแลว 
เรียนวา " ทานขอรับ  พรุงน้ี   นิมนตทานรับภิกษาของกระผม." 
           พระเถระ.   เศรษฐีบุตร  ทานเปนแขกมิใชหรือ ? 
           เศรษฐีบุตร.  ทานขอรับ  ขอทานอยาไดถามความที่กระผมเปนแขก 
เลย,   พรุงน้ี   ขอนิมนตทานรับภิกษาของกระผมเถิด. 
           พระเถระ   รับนิมนตแลว.   สกัการะเปนอันมาก   เขาไดตระเตรียม 
ไวแมในเรือนเพ่ือพระเถระ.      วันรุงข้ึน    พระเถระไดไปสูประตูเรือน. 
ขณะนั้น  เศรษฐีบุตรนิมนตทานใหนั่งแลว  อังคาส (เลี้ยงดู)   ดวยอาหาร 
ประณีต   พาหญิงน้ันมาแลว  ใหหมอบลงท่ีใกลเทาของพระเถระ  เรียนวา 
" ทานขอรับ   ขอทานจงอดโทษแกหญงิผูสหายของกระผม  (ดวย)." 
           พระเถระ.   อะไรกันนี่  ? 
           เศรษฐีบุตร.   ขาแตทานผูเจริญ     ในกาลกอน   คนผูนี้ไดเปนสหาย 
ที่รักของกระผม    พบทานแลว     ไดคิดชื่ออยางนั้น;    เมื่อเปนเชนนั้น 
เพศชายของเขาไดหายไป,    เพศหญิงไดปรากฏแลว:     ขอทานจงอดโทษ 
เถิด  ทานผูเจริญ.                     
           พระเถระ.  ถากระน้ัน     เธอจงลุกข้ึน,  ฉันอดโทษใหแกเธอ.  
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                เขากลับเพศเปนชายแลวบวชไดบรรลุอรหัตผล          

          พอพระเถระ  เอยปากวา  "ฉันอดโทษให"  เทาน้ัน   เพศหญิง  
ไดหายไป,  เพศชายไดปรากฏแลว. 
          เมื่อเพศชาย  พอกลบัปรากฏข้ึนเทาน้ัน.  เศรษฐีบุตรในกรุงตักกสิลา 
ไดกลาวกะเธอวา  " สหายผูรวมทุกข    เด็กชาย ๒ คนนี้เปนลูกของเรา 
แมทั้งสองแท    เพราะเปนผูอยูในทองของเธอ  (และ)  เพราะเปนผูอาศัย  
ฉันเกิด,  เราท้ังสองจักอยูในนครน้ีแหละ,   เธออยาวุนวายไปเลย."  
          โสไรยเศรษฐีบุตร   พูดวา  " ผูรวมทุกข   ฉันถึงอาการอันแปลก 
คือ    เดิมเปนผูชาย    แลวถึงความเปนผูหญิงอีก    แลวยังกลับเปนผูชาย 
ไดอีก   โดยอัตภาพเดียว   (เทาน้ัน);   ครั้งกอน   บตุร  ๒  คนอาศัยฉัน 
เกิดข้ึน,   เดี๋ยวน้ี  บุตร  ๒  คนคลอดจากทองฉัน;   เธออยาทําความสําคัญวา 
' ฉันนั้นถึงอาการอันแปลก     โดยอัตภาพเดียว    จักอยูในเรือนตอไปอีก, 
ฉันจักบวชในสํานักแหงพระผูเปนเจาของเรา   เด็ก ๒ คนนี้   จงเปนภาระ 
ของเธอ,  เธออยาเลินเลอในเด็ก ๒ คนนี้"  ดังน้ีแลว  จูบบุตรทั้ง  ๒  ลูบ 
(หลัง)    แลว    มอบใหแกบิดา   ออกไปบวชในสํานักพระเถระ,    ฝาย 
พระเถระ  ใหเธอบรรพชาอุปสมบทเสร็จแลว  พาเท่ียวจาริกไป  ไดไปถึง 
เมืองสาวัตถีโดยลําดับ.  นามของทานไดมีวา  " โสไรยเถระ." 
          ชาวชนบท   รูเรื่องน้ันแลว    พากันแตกต่ืนอลหมานเขาไปถามวา 
"ไดยินวา  เรื่องเปนจริงอยางนั้นหรือ ?  พระผูเปนเจา." 
          พระโสไรยะ.   เปนจริง  ผูมีอายุ. 
          ชาวชนบท.  ทานผูเจริญ     ชื่อวาเหตุแมเชนนี้มีได   (เทียวหรือ ?); 
เขาลือกันวา   "บุตร  ๒ คนเกิดในทองของทาน,  บุตร  ๒  คน  
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อาศัยทานเกิด"   บรรดาบุตร  ๒ จําพวกนั้น   ทานมีความสิเนหามากใน 
จําพวกไหน ? 
           พระโสไรยะ.  ในจําพวกบุตรผูอยูในทอง  ผูมีอายุ. 
           ชนผูมาแลว ๆ  กถ็ามอยูอยางนั้นนั่นแหละเสมอไป.       พระเถระ 
บอกแลวบอกเลาวา  " มคีวามสิเนหาในจําพวกบุตรผูอยูในทองนั้นแหละ 
มาก."    เมื่อรําคาญใจจึงนั่งแตคนเดียว   ยืนแตคนเดียว.   ทานเขาถึงความ 
เปนคนเดียวอยางนี้     เริม่ต้ังความส้ินและความเส่ือมในอัตภาพ     บรรล ุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาท้ังหลายแลว. 
           ตอมา  พวกชนผูมาแลว ๆ ถามทานวา " ทานผูเจริญ     ไดยินวา 
เหตุชื่ออยางน้ีไดมีแลว  จริงหรือ  ?" 
           พระโสไรยะ.  จริง  ผูมีอายุ. 
           พวกชน.  ทานมีความสิเนหามากในบุตรจําพวกไหน ? 
           พระโสไรยะ.       ข้ึนชื่อวาความสิเนหาในบุตรคนไหน ๆ    ของเรา 
ยอมไมมี. 
           ภิกษุทั้งหลาย     กราบทูลพระศาสดาวา    " ภิกษุรูปนีพู้ดไมจริง 
ในวันกอน ๆ พูดวา   ' มีความสิเนหาในบุตรผูอยูในทองมาก '   เดี๋ยวน้ี  
พูดวา   ' ความสิเนหาในบุตรคนไหน ๆ ของเราไมมี,'    ยอมพยากรณ 
พระอรหัตผล  พระเจาขา." 
 

                 จติที่ต้ังไวชอบดียิ่งกวาเหตุใด ๆ 
           พระศาสดา     ตรสัวา       ภิกษุทั้งหลาย    บุตรของเราพยากรณ 
อรหัตผลหามิได,    (เพราะวา)    ต้ังแตเวลาท่ีบุตรของเรา   เห็นมรรค-  
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ทัสนะ๑ดวยจิตท่ีต้ังไวชอบแลว     ความสิเนหาในบุตรไหน ๆ  ไมเกิดเลย, 
จิตเทาน้ัน  ซึ่งเปนไปในภายในของสัตวเหลาน้ี  ยอมใหสมบัติที่มารดาบิดา 
ไมอาจทําใหได"   ดังน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถาน้ีวา 
        ๙.  น  ต  มาตา  ปตา  กริยา    อฺเ   วาป  จ  าตกา 
                     สมมฺาปณิหติ   จิตฺต           เสยฺยโส   น  ตโต   กเร. 
                     "มารดาบิดา       กห็รือวาญาติเหลาอื่น     ไมพึงทํา 
                     เหตุนั้น   (ใหได),  (แต)    จิตอันต้ังไวชอบแลว 
                     พึงทําเขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้น." 
 

                     แกอรรถ 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น    ต   ความวา   มารดาบิดา  (และ) 
ญาติเหลาอ่ืน  ไมทําเหตุนั้นไดเลย. 
           บทวา  สมฺมาปณิหติ   คือ  ชื่อวา  ต้ังไวชอบแลว  เพราะความ 
เปนธรรมชาติต้ังไวชอบในกุศลกรรมบถ  ๑๐. 
           บาทพระคาถาวา  เสยฺยโส  น  ตโต  กเร.  ความวา  พึงทํา 
คือยอมทําเขาใหประเสริฐวา   คือเลิศกวา  ไดแกใหยิ่งกวาเหตุนั้น. 
           จริงอยู  มารดาบิดา  เมื่อจะใหทรัพยแกบุตรทั้งหลาย   ยอมอาจให 
ทรัพยสําหรับไมตองทําการงานแลวเลี้ยงชีพโดยสบาย     ในอัตภาพเดียว 
เทาน้ัน,  ถึงมารดาบิดาของนางวิสาขา   ผูมีทรัพยมากมายถึงขนาด  มีโภคะ 
มากมาย  ไดใหทรัพยสําหรับเลี้ยงชีพโดยสบายแกนาง    ในอัตภาพเดียว 
 
๑.  บาลีบางแหงวา  มตฺตสฺส   ทิฏกาลโต   แตกาลเหน็มรรค.                    
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เทาน้ัน,      ก็อันธรรมดามารดาบิดา  ที่จะสามารถใหสิริคือความเปนพระเจา 
จักรพรรดิในทวีปทั้งส่ี     ยอมไมมีแกบุตรทั้งหลาย.     จะปวยกลาวไปไย 
(ถึงมารดาบิดาผูที่สามารถให)   ทิพยสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเปนตน 
(จักมีเลา),   ในการใหโลกุตรสมบัติ     ไมตองกลาวถึงเลย.    แตวาจิตท่ี 
ต้ังไวชอบแลว  ยอมอาจใหสมบัตินี่แมทั้งหมดได,  เพราะฉะนั้น  พระผูม-ี 
ภาคเจาจึงตรัสวา  "เสยฺยโส   น  ตโต  กเร." 
          ในเวลาจบเทศนา    ชนเปนอันมาก     บรรลอุริยผลท้ังหลาย    ม ี
โสดาปตติผลเปนตน.  เทศนาไดเปนประโยชนแกมหาชน  ดงัน้ีแล. 
               เรื่องพระโสไรยเถระ  จบ. 
                   จิตตวรรควรรณนา  จบ 
                   วรรคท่ี  ๓  จบ 
 
   


